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ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ 
ВЪ 

ГАЛЛІИ, ГЕРМАНІИ и БРИТАННІИ. 

А. НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ВЪ ЭПОХУ ЦЕЗАРЯ. 

I. Галлія и галлы. 

1. Однимъ изъ наиболѣе опасныхъ враговъ Рима въ 1 исторія 
первый періодъ его исторіи были галлы. борьбы Рим* 

Когда Римъ еще только начиналъ жить, галлы уже были съ галлаыи' 
могущественной націей, распространившей свою власть отъ 
Дуная и до Испаніи и игравшей не малую роль въ міровой 
исторіи. Изъ нынѣшней Германіи, первоначальнаго центра 
ихъ могущества, они распространились и на западъ и на 
востокъ, при чемъ утвердились наиболѣе прочно въ нынѣшней 
Франціи, покоривъ прежнее населеніе, лпгуровъ и иберовъ. 

Завоевательныя стремленія галловъ привели ихъ и по 
другую сторону Альпъ, въ благословенную Италію, гдѣ они 
заняли всю ея сѣверную часть. 

Не довольствуясь, однако, захваченными областями, галлы 
постоянно стремились расширить свои владѣнія, постоянно 
дѣлали набѣги на сосѣдей, чтЬ и привело ихъ къ столкнове¬ 
нію и съ слабымъ еще тогда римскимъ государствомъ (390 г. 
^3 Р. Хр.). 

Въ нѣсколькихъ битвахъ галльскія полЗйща разбили рим¬ 
ское войско и, безъ сопротивленія овладѣвши городомъ, оса¬ 
дили его крѣпость. 

Греч, я ржхск. власе. Цезарь. Зав. о Гялльск. а, гь иабр. отр. (Текст»). 



АЛЛ ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ. 

Всѣ жители, оставшіеся въ городѣ, были перебиты, самый 
городъ былъ сожженъ, и только при посредствѣ огромнаго 
выкупа римляне добились того, что галлы удалились во-свояси, 
не взявши крѣпости. 

Итакъ, единственнымъ народомъ, который овладѣлъ Ри¬ 
момъ въ періодъ развитія его силы и могущества, были 
галлы. Римляне, конечно, этого не забыли. 

И послѣ этого похода галлы часто нападали на Римъ, 
доходя иногда чуть ли не до самаго города; но нападенія 
эти носили характеръ разбойническихъ набѣговъ и всегда бы¬ 
вали отражаемы. 

Кромѣ того, галлы всегда соединялись съ врагами Рима, 
были первыми союзниками народовъ, боровшихся съ нимъ. 

Однако, могущество Рима росло съ каждымъ годомъ, и не 
прошло н ста лѣтъ послѣ сожженія Рима галлами, какъ 
галламъ въ своей собственной странѣ пришлось защищаться 
отъ надвигавшейся римской силы (около ^295 г. Д9 Р. Хр.). 

Прежде всего, конечно, была покорена сѣверная Италія. 
Покореніе шло медленно: римляне съ трудомъ укрѣплялись 
въ завоеванныхъ областяхъ. 

Къ концу второго вѣка^до, Р. X. не только сѣверная 
Италія была уже во власти Рима, но и за Альпы, въ родную 
землю галловъ, проникли римляне съ оружіемъ въ рукахъ, 
помогая своей старой союзницѣ — греческой колоніи Мас- 
силіи (см. карту Е ѴД 

Продолженіе Завоеванія собственной Галліи было остано¬ 
влено страшнымъ набѣгомъ дикихъ ^ерманскта^ племенъ — 
кимвровъ и тевтоновъ, которыхъ римляне считали въ то время 
за галловъ (113—101 до Р. X.). Пять римскихъ армій были 
уничтожены'дикарями; страхъ объялъ все государство: «на¬ 
сталъ», думали римляне, «часъ, когда галлы опять, какъ 
300 лѣтъ тому назадъ, испепелятъ нашу столицу.» Но на 
этотъ разъ Римъ былъ спасенъ геніемъ Марія. Въ двухъ 
кровавыхъ битвахъ въ Галліи и Италіи германцы частью были 
перебиты, частью взяты въ плѣнъ и обращены въ рабство. 

Много вреда принесло это нашествіе Риму, но и не безъ 
пользы оказалось оно для него: не одни римляне пострадали 
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отъ германцевъ; и галлы также много потерпѣли отъ нихъ, 
и ихъ могущество было въ значительной мѣрѣ ослаблено. 

Въ теченіе полу-вѣка послѣ этой страшной рѣзни Галлія 
оставалась сравнительно спокойной, и римлянамъ приходилось 
не столько продолжать дѣло завоеванія, сколько упрочивать 
свое положеніе въ ранѣе пріобрѣтенныхъ областяхъ. Главною 
ихъ цѣлью въ то время было создать безопасный "путь ивъ 

"ГимаГ въ Испанію. 
-—Только Цезарь вступилъ въ рѣшительную и упорную 
борьбу съ галлами. Его цѣли были уже гораздо шире: .опъ 
хотѣлъ пріобрѣсти для Рима новую страну, новое поприще 
для распространенія римской цивилизаціи, новую вемлю для 
выселенія излишняго населенія Рима, новое поле для дѣя¬ 
тельности римскихъ купцовъ и предпринимателей. Съ другой 

.сторону онъ сознавалъ необходимость освободить Римъ отъ 
постоянной опасности наводненія Италіи галлами и герман¬ 
цами. 

Посмотримъ теперь, что за народъ были эти галлы, и гдѣ 
они жили. 

2. Древняя Галлія во времена Цезаря обнимала, кромѣ 2 Географ*» 
нынѣшней Франціи, еще Бельгію и часть Нидерландовъ, всю Галліи. Еа Рранціи ерландовъ, 

ащ, такъ что грани- ^ и тор¬ 

говля. цами ея кромѣ океана и Средиземнаго моря служили со сто¬ 
роны Испаніи Пиренеи, со стороны Италіи Альпы и со сто¬ 
роны Германіи Рейнъ. 

Вся эта страна съ юга на сѣверъ пересѣкается горнымъ 
хребтомъ, .составляющимъ водораздѣлъ ея главнѣйшихъ рѣкъ: 
Рейна (ВЬешів) и Роны (ШюсШпиз) съ одной стороны и. Га¬ 
ронны (Стагдтпа). Луары (ЬіеетО и Сены (Зецийпа^Аъ другой. 

Климатъ страны въ древности былъ суровѣе, чѣмъ въ 
наше время: только въ долинѣ Роны воздѣлывался виноградъ, 
росла маслина, велось обширное земледѣльческое хозяйство; 
остальныя же части, особенно сѣверныя области, были по¬ 
крыты дубовыми лѣсами или мелкими кустарниками, окру¬ 
жавшими обширныя болота. Самымъ обширнымъ сплошнымъ 
лѣсомъ Галліи считался. Арденскій (АгДпеппа зііѵа), занимав¬ 
шій пространство въ нѣсколько сотъ квадр. иидьЦД Е 5ЦІIIр. 

* *1 



А.І.З ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ. 

Дѣленіе 
Галліи. 

Благодаря такому характеру страны,^главною отраслью ея 
промышленности было скотоводство (особенно свиноводство), и 
только въ среднихъ и южныхъ областяхъ занимались кромѣ 
него и земледѣліемъ и добываніемъ металловъ. Добываемые 
металлы (золото, серебро, мѣдь и желѣзо) въ Галліи же пе¬ 
рерабатывались въ оружіе и предметы обихода, даже въ пред¬ 
меты художественной промышленности. Въ техникѣ обработки 
металловъ галлы пошли очень далеко. Техника украшенія ме^ 
талловъ эмалью была, вѣроятно, изобрѣтена ими. Металличе¬ 
скія издѣлія были вѣроятно главнымъ предметомъ вывоза, на¬ 
правлявшагося по рѣкамъ къ морю въ БританшкГТГИосушѣ 
въ Германію. Для торговли строились и поддерживались 
сравнительно совершенные пути сообщенія: дороги, мосты и т. д. 

Діа морѣ нѣкоторыя галльскія племена держали значи¬ 
тельные военные и торговые флоты, состоявшіе изъ .парус- 

,ныхъ. кораблей (у римлянъ главную роль въ движеніи корабля 
играли весла). Такое развитіе мореплаванія объясняется зна¬ 
чительными торговыми сношеніями, въ которыхъ находились 
галлы съ британцами и другими приморскими народами. 

Населеніе страны было довольно значительно (около 
5.000.000)7 состояло оно главнымъ образомъ изъ народовъ, 
принадлежащихъ въ .тремъ племенам^.: кельтамъ, иберійцамъ 
и германнамъ. "" —■ 

3 * о.'" б раздѣленіи Галліи и объ ея главнѣйшихъ племенахъ 
Цезарь разсказываетъ намъ слѣдующее: 

баіііа езі ошпіз йітіза іп рагіез ігев; циагиш ипаш іпсо- і 
Іипѣ Веіцае, аііаш Ациііапі, іегііаш диі ірзогит Нпциа Сеі- 
Іае, позіга баШ арреііапіиг. Ні отлез 1іп§иа, іпзіііиііз, Іе- 

§іѣиз іпіег зе Шйепші. 
баііоз аѣ Ациііапіз багишпа Йитеп, а Веі^із Маігбпа еі $ 

Бедийпа йіѵійіі. 
Ногшп отпіит іогііззіші знпі, Ве1§ае, ргоріегеа циой а г 

сиііи аіцие ЬитапіШе ргоѵіпсіае Іопціззіте аѣзині, тіпітецие 
ай еоз тегсаіогез заере соттеапі аЦие еа, циае ай ейеті- 
папйоз апітоз реПшепС, ітрогіапі, ргохітщие зиШ; бегта- 
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пІ8, дні Ігапз Шіепит іпсоіипі, диіЪизсшн сопііпепіег Ьеііит 

дегипі. 
4 Оиа йе саиза Неіѵеііі циодие геінрюз ОаІІоз ѵігіиіе ргае- 

сейипі, диой іёге соіійіапіз ргоеіііз сит Сегташз сопіепйапі, 
сит аиі зпіз ЙпіЬиз еоз ргоЫЬеШ аиі ірзі іп еогит ЯпіЪиз 
Ьеііит &египІ. 

5 Еогит ипа рагз, диат ОаІІоз оЬііпеге йісіпт езѣ, інШит 
саріі а Яитіпе КЬоййпо; сопііпеіиг Оагитпа Яитіпе, Осейно, 

йніЪиз Веі^агит; аШпдіі еііат аѣ Зеди&піз еі Неіѵеііія Яп- 

теп Шіепит; ѵег^іі ай веріепігіопез. 

6 Веідае аЪ ехігетіз ОаШае ЙпіЬиз огіипіиг; регііпепі ай 
іпГегіогет рагіет Яитіпіз КЬепі; зресіані іп зеріепйіопет еі 
огіепіет зоіет. 

7 Ациііапіа а Оагитпа Яитіпе ай Ругепаеоз топіев еі еат 
раПет Осеапі, циае езі ай Нізрапіат, регііпеі; вресШ. іпіег 
оссазит воііз еі зеріепігіопев. (I, 1). 

Кромѣ такого дѣленія на три части, Галлія распадалась 
на множество отдѣльныхъ областей, населенныхъ каждая 
однимъ племенемъ (сіѵііаіез); эти области въ свою очередь 
дѣлились на округа или волости (ра§і), а послѣднія — на 
деревни (ѵісі). Кромѣ того по всей Галліи разбросана была 
масса отдѣльныхъ фермъ (аейШсіа). Какъ назывались указан¬ 
ныя подраздѣленія страны на языкѣ кельтовъ, мы не знаемъ. 

Наиболѣе сильныя изъ галльскихъ племенъ держали въ 
зависимости отъ себя менѣе сильныя, и такимъ образомъ воз¬ 
никали довольно могущественные союзы отдѣльныхъ областей. 

Однако, эти союзы были чрезвычайно непрочны вслѣдствіе 
постоянныхъ войнъ за первенство между сильнѣйшими пле¬ 
менами Галліи и вѣчныхъ раздоровъ внутри самихъ союзовъ. 

4. Во времена Цезаря наиболѣе сильными и вліятель- 4 Квшш. 

яыми племенами средней части Галліи были эдуи, секваны и 
арверны. 

Первые жили у истоковъ Сены между Луарой и Соной 
{Забпе, въ древности Агаг, главный притокъ Роны). Главнымъ 
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городомъ ихъ былъ ВіЪгасіе (Д IV), одинъ изъ самыхъ боль¬ 
шихъ и богатыхъ городовъ Галліи (нынѣ Аиіип). Эдуи из¬ 
давна были союзниками и друзьями римскаго народа, и этимъ 

‘объясняется ихъ сила и авторитетъ у другихъ галльскихъ 
племенъ. Дружескія сношенія съ римлянами упрочились 
главнымъ образомъ во время борьбы послѣднихъ съ арвер- 
пами, помогавшими возставшимъ противъ римлянъ аллобро¬ 
гамъ (121 г. до Р. X.). Во время походовъ Цезаря эдуи до¬ 
ставляли ему провіантъ; среди его войскъ всегда находились 
вспомогательные отряды эдуевъ. 

Сосѣдями ихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ соперниками и злѣй¬ 
шими врагами были секваны, жившіе между верхнимъ тече¬ 
ніемъ Соны и верхнимъ же теченіемъ Ропы; па востокъ ихъ 
область простиралась почти до Рейна. Главнымъ ихъ горо¬ 
домъ былъ Ѵезонгіо (Е IV; нынѣ Везащоп). 

Другими соперниками эдуевъ, хотя и признавшими ко 
времени прибытія Цезаря въ Галлію ихъ первенство, были 
ихъ западные сосѣди арверны, жившіе въ нынѣшней Оверни, 
г. е. на сѣв.-западъ отъ Севенскихъ горъ, по теченію при¬ 
тока Луары АПіег (въ древности Еійѵег). Главнымъ ихъ го¬ 
родомъ была Герговія (Оег§отіа, Д V). Это было крѣпкое 
горное племя, игравшее долгое время первую роль въ Галліи 
и оказавшее изъ всѣхъ галльскихъ племенъ наибольшее со¬ 
противленіе Риму. 

Изъ кельтовъ, жившихъ около океана, сильныхъ главнымъ 
образомъ своимъ флотомъ, наибольшую роль въ борьбѣ съ 
Цезаремъ играли венеты, обитавшіе на сѣв.-зап. отъ устьевъ 
Луары. 

Германскаго происхожденія было племя треверовъ, жившее 
на границѣ съ Бельгіей по теченію рѣки Мозеііа (нынѣ 
МозеДе). 

Отдѣльно отъ всѣхъ племенъ средней части Галліи, въ 
сознаніи своей силы и могущества, стояли гельвеціи, восточ¬ 
ные сосѣди секвановъ, занявшіе горныя мѣстности по верх¬ 
нему теченію Рейна и Роны (нынѣшнюю Швейцарію). Дѣли¬ 
лись они на 4 волости, или пага; имена трехъ изъ этихъ 
патовъ намъ извѣстны: Тоу^ені, ѴегЪі§епі н Тідигіпі. Въ 
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ихъ странѣ находилось 12 укрѣпленныхъ городовъ. Гельвеціи 
не мѣшались въ борьбу остальныхъ племенъ между собою, 
хотя и стремились къ владычеству надъ всей Галліей. 

Кромѣ этихъ главныхъ племенъ, въ средней Галліи оби¬ 
тало еще около 50 болѣе мелкихъ, находившихся въ зависи¬ 
мости отъ того или другого изъ названныхъ государствъ. 

5. Во второй, сѣверной части Галліи одни изъ народовъ 5 Веды», 

были кельтской національности, другіе перешли сюда изъ Гер¬ 
маніи. Здѣсь жили наиболѣе воинственныя племена всей 
Галліи, гордившіяся тѣмъ, что только они одни не подчини¬ 
лись вимврамъ и тевтонамъ, одни сохранили свою независи¬ 
мость. 

Среди бельговъ наиболѣе сильны были племена беллова- 
ковъ, суэссіоновъ, управлявшихся царями, нервіевъ, ремовъ 
(племя, стоявшее въ тѣсныхъ дружественныхъ отношеніяхъ 
съ римлянами). 

Однимъ изъ наиболѣе важныхъ городовъ былъ городъ ре¬ 
мовъ — Бигосогібгиш (Д III; нынѣ Кеішв, передѣлка имени 
Кеші). 

Борьба съ бельгами была весьма трудна; кромѣ ихъ лич¬ 
ной храбрости, ихъ физической силы, ихъ презрѣнія ко всему, 
что могло вліять на упадокъ мужества, ихъ защищали родные 
лѣса и болота, куда они и скрывались при каждой неудачѣ. 

6. Наконецъ, третья большая часть Галліи—Аквитанія— 6 Аквитмен. 

занимала пространство между Гаронной и Пиренеями. Здѣсь 
жили слабыя племена не кельтской національности, остатки 
прежнихъ обитателей Галліи — лигуровъ. Въ борьбѣ съ Це¬ 
заремъ они значительнаго участія не принимали. 

7. Остальная часть Галліи уже давно находилась во власти 7 Римская 
Рима, была его провинціей (это названіе сохранилось за провинція, 
частью области до нашего времени — Ргоѵепсе). 

Римская провинція Занимала земли по нижнему теченію 
Роны и берегамъ моря до Альпъ на востокѣ и до Гаронны 
на западѣ. Главнѣйшимъ изъ кельтскихъ племенъ, населяв¬ 
шихъ ее, были аллоброги, имѣвшіе два очень важныхъ и бо¬ 
гатыхъ города: Ѵіеппа (Е V; нынѣ Ѵіеше) и бен&ѵа (Е ІУ; 
нынѣ Оепёуе). 
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А.І.8—9 ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ. 

Политиче- 8 
сков состо¬ 
яніе Галліи; 

партіи. 

Вдуй и се- 9 
кваны. 

Бея эта область издавна находилась подъ вліяніемъ гре¬ 
ческой колоніи Массиліи (нынѣ МагзеШе), большого торго¬ 
ваго и промышленнаго города, и потому еще до завоеванія 
своего римлянами была наиболѣе цивилизованной частью 
Галліи. 

Немедленно послѣ завоеванія страна была наводнена рим¬ 
скими поселенцами. Ко времени Цезаря она имѣла значи¬ 
тельное римское населеніе: у римскихъ капиталистовъ были 
тамъ большія владѣнія; множество римскихъ купцовъ и дѣ¬ 
ловыхъ людей вели здѣсь разныя коммерческія предпріятія. 
Словомъ, провинція въ значительной степени приняла римскую 
цивилизацію, романизовалась. 

Такова была страна, гдѣ жили галлы; посмотримъ теперь, 
каковы были ихъ государственное устройство, ихъ нравы и 
обычаи. 

ЯГ Іп (таіііа поп зоіит іп отпіЬиз сіѵііайѣиз аідие іп от- 1 

піЪиз ра&із рагйЪизцие, вей раене ейат іп зіпдиііз йотіЪиа 
іаейопев випі, еагитдие іаейопит ргіпсіре8 випі, диі внттат 
аисіогкаіет еогит іийісіо ЬаЬеге ехівйтапйіг, диогшп ай 
агЬіігінт тйісіитдпе витта отпіит гегат сопзіііогитдие 
гейеаі. 

Ііадие еіиз геі саиза апйдиііиз іпзйіийіт ѵійеіиг, не диіз 2 

ех ріеѣе сопіга роіепйогет аихіііі едегеі: виоз епіт диіздие 
орргіті еі сігситгепігі поп райіиг, недие, аіііег зі іасіаі, 

иііаш іпіег виоз ЬаЪеі аисіогііаіет. 

Наес еайет гайо езі іп витта іойив СаІІіае: патдие з 
отпев сіѵііаіез іп рагіез йіѵізае зипі йиав. (VI, 11)/ 

9. Сит Саеваг іп ОаШат ѵепіі, аііегіиз Гасйопіз ргіп- і 
сірез егапі; Аейиі, аііегіиз Зеди&пі. 
Ш сит рег зе тіпиз ѵаіегепі,, диой витта ансіогііав 2 

апйдиііиз егаі іп Аейиіз та^паедие еогит егапі сііепіёіае, 

Сегтапоз аідие Агіоѵізйнп вШ айіипхегапі еоздие ай ве та- 

дпів іасіигіз роІІісіІайопіЪивдие регйихегапі. Ргоеіііз ѵего сот- 
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НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. А.І.ІО—12 

ріигіѣиз йасііз сесипйів аі^ие отпі поЫІііаІе Аейиогит іпіег- 

Гесіа, Іапіит роіепйа апіесеззегапі;, т тадпат рагіею сііеп- 
Нит аЪ Аейиів ай ее ігайисегепі; оЪзійевдие аЬ ііз ргіпсірит 
йііоз ассірегепі еі риЫісе іигаге содегепі піЬіІ зе сопіга 8е- 

^и&по8 сопзіііі іпііигоз, еі рагіет йпіііті а§гі рег ѵіт осси- 

раіат роззійегепі ОаШаедие іоііиз ргіпсіраіит оМіпегепІ. 

3 <^иа песеззііаіе аййисіиз, Віѵііійсиз, аихіііі реіепйі саиза 
Котат ай зепаіит ргоіесіиз, ітрегіесіа ге гейіегаі. 

4 Айѵепіи Саезагіз Іасіа соттиіаііопе гегит, оЪзійіЪиз Ае- 

йиіз геййійз, ѵеІегіЬиз сііепіеііз гевіііийз, поѵіз рег Саезагеш 
сотрагаііз, диой Ы, ^иі ве ай еогат атісіііат а^гедаѵегапі, 

теііоге сопйісіопе аЦие аедиіоге ітрегіо 8е иіі ѵійеЪапі, ге- 

І^иіз геЬиз еогихп ^гаііа йіцпіШедие атріійсаіа, Зециапі 
ргіпсіраіит йітізегапі. 

я 10. Іп еогшп Іосит Кеті зиссеззегапі. (^иов диой айае-10 рв1Ш. 

^иа^е арий Саезагеш §гаііа іпІеІІедеЪаіиг, іі, диі ргоріег ѵе- 

Іегез іпітісШаз пиііо тойо сит Аейиіз сопіип^і роіегапі, зе 
Кешіз іп сііепіеіат йісаЪапІ. Нов іііі йііі^епіег ІиеЪапІиг; ііа 
еі поѵат еі герепіе соііесіат аисіогііаіет іепеЪапі. 

2 Ео іит зіаіи гез егаі, иі 1оп§е ргіпсірез ЬаЪегепІиг Ае- 

Йиі, зесипйит Іосит Йідпііаііз Кеті оЫіпегепі. (VI, 12). 

1 11. Іп отпі Сгаіііа еогит Ьотіпит, диі аіідио зипі пи-11 сословія, 

тего аЦие Ьопоге, §епега зипі йио. Плебсъ. 

2 Кат рІеЬез раепе зегѵогит ІіаЪеІиг Іосо, диае піЬіІ аийеі 
рег ве, пиііо айЫЪеІиг сопзіііо. Иегщие, сит аиі аеге аііепо 
аиі іпадпііийіпе ІгіЬиЮгит аиі іпіигіа роіепііогит ргетипіиг, 

зезе іп зегѵііиіет йісапі поЫИЪив. Іп Ьоз еййет отпіа зипі 
іига, диае йотіпіз іп зегѵоз. 

з 8ей йе Ьіз йиоЬиз §епегіЬив аііегит езі йгиійит, аііегит 
ециііиту/ 

і 12; БИ геЬиз йіѵіпіз іпіегзипі, васгійсіа риЫіса ас ргіѵаіа ]2 Друнды 
ргосигапі, геіі^іопез іпіегргеіапіиг; ай еоз тадпиз айиіевееп- 
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А.І.12 ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ. 

іішп пшпегив йізсірііпае саиза еопсиггіі, та^по^ие Ьі випі 
арий еоз Ьопоге. 

Жт йеге йе отпіЬиз сопігоѵегзііз риЫісіз ргіѵаііздие соп- 2 

зіііиипі, еі, зі ^иой езі айтіззит Гасіпиз, 8і саейез іасіа, зі 
йе Ьегейііаіе, йе йпіЬиз сопігоѵегзіа езі, ійет йесепгапі; 

ргаетіа роепавдие сопвіііиипі; зі диі аиі ргіѵаіиз аиі рориіиз 
еогшп Йесгеіо поп зіеііі, засгійсііз іпіегйісипі. 

Наес роепа арий еоз езі дгаѵіззіта. (^иіЪиз ііа езі іпіег-» 

йісіит, Ьі питего ітріогит ас зсеіегаіогит ЬаЪепіиг, Ьіз от¬ 

пев йесейипі, айііит зегтопепщие йеГи^іипІ, пе ^иій ех соп- 

іа&іопе іпсоттойі ассіріапі, педие Ьіз реіепііЪиз іиз геййііиг 
педие Ьопоз иііиз соттипісаіиг. 

Ніз аиіет отпіЬиз йгиійіЬиз ргаеезі ипиз, аиттат 4 

іпіег еоз ЬаЪеі аисіогііаіет. Нос тогіио аці, зі диі ех геіі- 

диіз ехсеіііі сЩріііаіе, виссейіі, аиі, зі зипі ріигез рагез, зийга- 

^іо йгиійит, поштпдиат еііат агтів йе ргіпсіраіи соп- 

іепйипі. 

Ш сегіо аппі іетроге іп йпіЬиз Сагпйіит, диае гедіо іо- 5 

ііиз ОЫІіае тейіа ЬаЬеіиг, сопзійипі іп Іосо сопзесгаіо. Нис 
отпез ипйщие, диі сопігоѵегзіаз ЬаЪепі, сопѵепіипі еогшпцие 
Йесгеііз іийісі^ие рагепі. 

Нізсірііпа іп Вгііаппіа герегіа айріе іпйе іп баШат ігапз- о 
Іаіа еззе ехізіітаіиг, еі пипс, ^иі йііідепііиз еат гет содпо- 

всеге ѵоіипі, ріегипщие Шо йізсепйі саиза ргойсізсипіиг. (VI, 13)* 

Бгиійез а Ьеііо аЬеззе сопзиегипі педие ігіЬиіа ипа сит 7 

геіщиіз репйипі, тіііііае ѵасаііопет отшипщие гегит ЬаЬепі 
іттипііаіет. 

Тапііз ехсііаіі ргаетііз, еі зиа зропіе тиііі іп йізсірііпат в 
сопѵепіипі еі а рагепііЬиз ргор^иіздие тіііипіиг. Мацпшп 
Ш питегит ѵегзиит ейізсеге йісипіиг. Ііа^ие аппоз поппиИі 
ѵісепоз іп Йізсірііпа регтапепі. 
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НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. А.І.13—14 

9 1 ^дие Гав евве ехізіітапі еа ІШегіз тапйаге, сит іп ге- 

Идшз Геге геЬиз, риЫісіз ргіѵаііздие гаііопіЬиз, Огаесіз Іійе- 
гів иіапіиг. И тіЬі йиаЪиз йе саизіз іпзйіиіззе ѵійепЬиг, диой 
ледие іп ѵиі^ит йізсірііпат еіГеггі ѵеііпі педие еоз, диі йі- 

зсипі, ІШегіз сопйзов тіпиз тетогіае зіийеге; диой іеге ріе- 

гіздие ассійіі, иі ргаезійіо ІШегагит йііідепйат іп регйі- 

зсепйо ас тетогіат гетійапі. 
іо Ітргітіз Ьос ѵоіппі регзиайеге, поп іпіегіге апітаз, зей 

аЪ аіііз розі шогіет ігапзіге ай аііоз, аідие Ьос тахіте ай 
ѵігіиіет ехсііагі риіапі теіи тогйз педіесіо. Мика ргаеіегеа 
йе зійегіЪиз аЦие еогит тоіи, Йе типйі ас Іеггагиіп та^пі- 

іийіле, йе гегпт пайіга, йе йеогпт іттогіаіітп уі ас роіевіаіе 
йізрйіапі еі іиѵепйій Ігайипй (VI, 14). 

'-ч 13. Аііегшп депиз еаЬ едиііит. Ні, сит езі изиз аЦие ІЗвсаднм. 
аіідиой Ъеііит іпсійіі (диой іеге апіе Саезагіз айѵепіит диоі- 

аппіз ассійеге зоіеѣаі, ий аиі ірзі іпіигіаз іпіеггепі аиі Ша- 

Іаз ргориізагепі), отпез іп Ъеііо ѵегзапіиг, аідие еогит иі 
диіздие езі §епеге сорііздие атрііззітиз, ііа ріигітоз сігсит 
ве атЪасІоз сііепіездие ЬаЪеІ. Напс ипат §гайат роіепйат- 

дие поѵегипі. (VI, 15)./ 
1 14. №айо езі отпй СгаИогит айтбйит йейііа геІі^іопіЪиз, 14 Рмнл>па. 

аідие оЬ еат саиват, диі зипЪ айесй §гаѵіогіЬиз тогЬіз диі- И0С“В^“‘ 

дие іп ргоеіііз регісиііздие ѵегзапйіг, аиЪ рго ѵісйтів Ьотіпев 
іттбіапі аиі зе іішпоіаіигоз ѵоѵепі, айтіпізігіздие ай еа заг 
сгійсіа йгиійіЬиз иіипіиг, диой, рго ѵііа Ьотіпіз пізі Ьотіпів 
тііа геййаіиг, поп роззе Йеогит іттогіаііит питеп ріасагі 
агЪіігапіиг, риЫіседие еіизйет ^епегіз ЬаЪепі; іпзйййа засгійсіа. 

2 АШ іттапі та&пійійіпе зітиіасга Ьаѣепі, диогит сопіехі» 

тітіпіЪиз тетЬга ѵіѵіз ЬотіпіЪив сотріепі; диіЪиз зиссепвіз, 
сігситѵепй Йатта ехапітапіиг Ьотіпев. 

3 Эирріісіа еогит, диі іп Гигіо аиі іп Іаігосіпіо аиЬ аіідиа 
похіа зіпі сотргеЬепзі, ^гайога йіз іттогіаІіЪиз евзе агЬіЬгап- 
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А.І.15—18 ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ. 

іиг; бей, сшп еіпз депегіз соріа йеіісіі, еііат ай іппосепіішп 
зирріісіа йезсепйипі. (VI, 16). 

Воги 15 15- Бейт тахіте Мегсигіит соіипі: Ьиіиз зипі ріигіта і 
галловъ, зітиіасга; Ьипс отпіит іпѵепіогет агііит іегипі, Ьипс ѵіагит 

аЦие Шпегит йисет, Ьипс ай чиаевіиз ресипіае тегсаіигаздие 
ЬаЪеге ѵіт тахітат агЫігапіиг. 

Розі Ьипс Ароіііпет еі Магіет еі Іоѵет Міпегѵат. 2 

Бе Ьів еапйет Іеге, диат геіідиае дспіез, ЬаЪепі оріпіопет: 

Ароіііпет тогЪоз йереііеге, Міпегѵат орегит аЦие агіійсіо- 

гит іпіііа Ігайеге, Іоѵет ітрегіит саеіезііит Іепеге, Магіет 
Ъеііа гедеге. 

Ниіс, сит ргоеііо йітісаге сопзіііиегипі, еа, диае Ьеііо се- з 
регіпі, ріегитдие йеѵбѵепі: сит зирегаѵегипі, апітаііа саріа 
іттбіапі геііциаздие гез іп ипит Іосит сопіёгипі. Миійз іп 
сіѵіІаІіЪиз Ьагит гегит ехзігисіоз Іитиіоз Іосіз сопзесгайз 
сопзрісагі Іісеі; педие заере ассійіі, иі педіесіа диізріат ге- 
іідіопе аиі сарЙ арий ве оссиііаге аиі розіій іоііеге аийегеі, 

дгаѵіззітитцие еі геі зирріісіит сит сгисіаіи сопзіііиіит езі. 

(VI, П)/ 
Счетъ 16 16- ЧхаШ ве отпез аЬ Бііе раіге ргодпаіоз ргаейТсапі 
временя. і<^ие аЬ йгиійіЬиз ргойііит Йісипі. ОЪ еат саизат зрайа 

отпіз Іетрогіз поп питего йіегит, зей посііит бпіипі; йіез 
паіаіез еі тепзіит еі аппогит іпіііа зіс оѣзегѵапі, иі посіет 
йіез зиЪзедиаіиг. 

о™-17 17. Іп геіщиіз ѵііае іпзіііиііз Ьос Іеге аЪ геіідиіз йійё- 

ніе къ сы- гппі, ^иой зиоз ІіЬегоз, пізі сит айоіеѵегипі, иі типиз тііі- 

Ііае зизііпеге ровзіпі, раіат ай зе айіге поп раііипіиг Шіит- 

Чие риегііі аеіаіе іп риЫісо іп сопзресіи раігіз аззізіеге Іигре 
йисипі. (VI, 18). 

18' 18. Ѵігі, диапіаз ресипіаз аЪ ихогіЪиз йоіів потіпе ассе- г 
регипі, іапіаз ех зиіз Ьопіз, аезіітаііопе іасіа, сит йоІіЬиз 
соттипісапі. Ниіиз отпіз ресипіае сопіипсііт гаііо ЬаЪеІиг 

новьамъ. 

Вракъ. 
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НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. А.І.19—20 

Ігисіиздие зегѵапіиг: иіег еогшп ѵііа зирегагіі, ай ешп рагз 
иігіиздие сшп ІгисІіЪиз зирегіогит Іетротт регѵёпіі. 

2 Ѵігі іп ихогез, зісиіі іп ІіЪегоз, ѵііае песіздие ЬаЬепІ ро- 

Іезіаіет: еі сшп раіег Гатіііае іііизігіоге Іосо паіиз йесеззіі, 
еіиз ргоріпдиі соптепіипі еі, йе тогіе зі гез іп зпзрісіопет 
ѵепіі, йе ихогіЪиз іп зегѵііеш тойит диаезііопет ЬаЬепІ еі, 

зі сотрегіит езі, і§пі аЦие отпіѣиз Іогтепііз ехсгисіаіаз іп- 

ІегЯсіипІ. 

19. Еипега зипі рго сиііи ОаНогит та&пійса еі зитріиоза; ]д Пох> 

отпіадие, диае ѵіѵіз согйі Іиіззе агЬіІгапІиг, іп і§пет іпіёгипі, Роны- 

еііат апітаііа, ас раиіо зирга Ьапс тетогіат зегѵі еі сііепіез, 
диоз аѣ ііз йііесіоз еззе сопзідѣаі, іизііз іипегіЬиз сопіесіів, 
ипа сгетаЪапІиг. (VI, 19 

1 20. ()иае сіѵііаіез'соттойіиз зиат гет риЫісат айтіпі-20 Любо_ 

зігаге ехізіітапіиг, ЬаЬепІ ІегіЬиз запсіит, зі диіз диій йе ге пйтство 
. . . . галловъ. 

риЫіса а птіишз гитоге аиі гата ассерепі, иіі ай тадізіга- 
Іит йеіегаі пеѵе сит дио аііо сотптпіееі, диой заере Ьотіпез 
Іетегагіоз аідие ітрегііоз Іаізіз гитогіѣиз Іеггегі еі ай Іасі- 

пиз ітреііі еі йе зиттіз геЬиз сопзіііит сареге содпііит езі. 

Мадізігаіиз, диае ѵіза зипі, оссиііапі, диаедие еззе ех изи 
іийісаѵегипі, тиііііийіпі ргойипі. Бе ге риЫіса пізі рег соп- 

сШит Іодиі поп сопсейііиг. (VI, 20). 

2 Езі епіт Ьос ОгаШсае сопзиеіийіпіз, иіі еі ѵіаіогез еііат 
іпѵііоз сопзізіеге содапі еі, диій диіздие еогит йе диадие ге 
аийіегіі аиі содпоѵегіі, диаёгапі, еі тегсаіогез іп оррійіз 
ѵи1§из сігситзізіаі диіЬиздие ех ге&іопіЪиз ѵепіапі диаздие 
іЪі гез со^поѵегіпі, ргопипііаге со&аі. Ніз геЪиз аідие аийі- 

ІіопіЪиз регтоіі, йе зиттіз заере геЬиз сопзіііа іпеипі, диогит 
еоз іп ѵезіі^іо раепііеге песеззе езі, сит іпсегііз гитогіЬиз 

ріегідие ай ѵоіипіаіет еогит йсіа гезропйеапі. зегуіапі еі, 
аѵ, 5). 
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А.І.21—22 ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ. 

Поли- 21 21. Въ политическомъ отношеніи галлы, какъ сказано, 
устройство распадались на множество отдѣльныхъ, болѣе или менѣе силь- 
Галдім. ныхъ государствъ. 

Въ большинствѣ государствъ правленіе было аристократи¬ 
ческое: власть находилась въ рукахъ жрецовъ и всадниковъ. 

Представители этихъ классовъ составляли совѣтъ (сопсі- 
Іішп), въ которомъ рѣшались дѣла каждаго отдѣльнаго госу¬ 
дарства. 

Нѣчто въ родѣ народнаго собранія (всѣ носящіе оружіе) 
собиралось только передъ войной. 

По временамъ собирался большой совѣтъ всей Галлій или 
одной изъ большихъ ея частей (наир., Бельгики или страны 
кельтовъ) для рѣшетя особенно важныхъ дѣлъ; засѣдали въ 
атомъ совѣтѣ лица, пользовавшіяся наибольшимъ вліяніемъ въ 
своихъ государствахъ. Дѣла рѣшались большинствомъ голосовъ. 

Несмотря на существованіе такихъ собраній, единства въ 
странѣ не было; каждое племя держалось отдѣльно, и только 
въ борьбѣ съ Римомъ галлы дошли до сознанія необходимости 
единенія. 

Въ нѣкоторыхъ немногихъ государствахъ продолжала 
существовать царская власть; въ большинствѣ же государствъ 
она во времени прибытія Цезаря въ Галлію была уже уничто¬ 
жена, и во главѣ управленія стояло выборное (избиравшееся 
на одинъ годъ) лицо, носившее у разныхъ народовъ разныя 
названія (у эдуевъ, наир., вергобретъ). 

Большая часть земли въ Галліи принадлежала всадникамъ; 
обрабатывали же ее ихъ кліенты. Судебная власть принадле¬ 
жала въ спорахъ между кліентами ихъ патронамъ, въ спо¬ 
рахъ всадниковъ между собою магистратамъ или друидамъ. 

Рлшгц. 22 22. Основу религіи галловъ, какъ и религій большинства 
древнихъ народовъ, составляло обоготвореніе силъ природы 
подъ видомъ ряда одушевленныхъ существъ, сознательно ми¬ 
лостивыхъ и немилостивыхъ къ людямъ. Боги эти либо тѣсно 
связаны съ особымъ, опредѣленнымъ мѣстомъ и почитаются 
исключительно тамъ, либо имѣютъ болѣе широкій кругъ по¬ 
читателей—цѣлое племя или даже всю Галлію. Къ первому 
разряду принадлежатъ боги и богини рѣкъ, источниковъ цѣ~ 
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НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. А.І.22 

лебныхъ и обыкновенныхъ, вообще воды; количество такихъ 
боговъ необозримо: каждый ручей, каждое озеро и т. д. 
имѣютъ своего покровителя. Какъ жители лѣсовъ, галлы въ 
каждой рощѣ, наиболѣе могучихъ деревьяхъ и т. д. видѣли 

Щ ' 

■ ИЬ - ^ 

, ' __ ^ - ■ • . 

Рис. 1. Троица богинь матерей съ эмблемами плодородія въ рукахъ. Рако¬ 
вина, въ которой онѣ сидятъ, указываетъ на связь богинь еъ водой. 

присутствіе божественной силы, получавшей смотря по мѣст¬ 
ности разнообразныя имена. Такое же мѣстное, главнымъ 
образомъ семейное, значеніе имѣютъ богини покровительницы 
плодородія — богини-матери (таЫез). Каждая деревня, каждое 
населенное мѣсто, особенно въ восточной части Галліи, имѣло 
своихъ богинь-матерей (см. рис. 1). 
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АЛ.23 ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ. 

Изъ боговъ, названныхъ Цезаремъ римскими именами и 
почитавшихся всей Галліей, мы знаемъ мѣстныя имена во-) 
первыхъ верховнаго бога, бога неба и грома Таган или Та- 
гапіз (у Цезаря Юпитеръ, см. рис. 2). Въ позднѣйшее время 
этого бога изображали какъ римскаго Юпитера, давая ему въ 
руки, какъ богу грома, молотъ. Какъ бога преимущественно ; 
солнца почитали того же бога, давая ему въ руки колесо, 
символъ солнца, встрѣчающійся, какъ охранитель отъ бѣдъ, и 
на разныхъ предметахъ, напр. шлемахъ (см. рис. 7). 

Бізраіег Цезаря назывался у галловъ Сетшшоз, богъ 
мрака и ночи, богъ подземнаго царства. Изображался онъ си¬ 
дящимъ съ поджатыми ногами, голова его украшена оленьими 
рогами (символъ луны у всѣхъ народовъ), на шеѣ обычное 
галльское украшеніе — толстый браслетъ (іогциез), около него 
животныя, символнзующія ночь (быкъ, олень) и подземное цар¬ 
ство (змѣя, крыса). Онъ опирается рукой на мѣхъ, изъ кото¬ 
раго сыплются разные предметы (богатство, идущее изъ-подъ- 
земли). „ 
Меркурій (по-кельтски можетъ быть 2и&) почитался, какъ, 

говоритъ Ц., повсюду. Его святилища разсѣяны повсюду, 
особенно почиталось святилище въ центрѣ земли арверновъ, 
на горѣ Риу йе Ббше, значительные остатки котораго суще- ; 
ствуютъ и теперь. Меркурій—это богъ дня, богъ свѣта, про¬ 
тивникъ Цернунна, т. е. ночи, побѣждающій его и разсыпаю¬ 
щій его сокровища по міру, поэтому богъ богатства, торговли 
и т. д. Галльскія имена другихъ боговъ, упомянутыхъ Цеза-1 
ремъ, намъ неизвѣстны. [, 

До появленія въ ихъ странѣ римлянъ галлы богамъ сво¬ 
имъ храмовъ не строили, а почитали ихъ и совершали обряды 
богослуженія въ особыхъ лѣсныхъ участкахъ (петёіоп). 

Жрецы. 23 23. Жрецы галловъ (йгиМез или <1гш<3ае), какъ мы ви¬ 
дѣли, не были галльскаго происхожденія. Въ Галлію явились 
они изъ Британніи, гдѣ была родина ихъ ученія и гдѣ это 
ученіе держалось гораздо дольше, чѣмъ въ Галліи. 

Основой ученія друидовъ было родное галламъ ученіе о 
безсмертіи души, о загробной жизни, которую они предста¬ 
вляли себѣ, какъ продолженіе земной, и не ставили въ зави- | 
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НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. А.І.23 

симость отъ добродѣтельной или порочной жизни. Мѣстомъ 
будущей жизни считали землю за далекимъ западнымъ океаномъ. 

Тотъ, кто умиралъ на полѣ сраженія, пріобрѣталъ этимъ 
самымъ блаженство 8а гробомъ. Вѣра въ безсмертіе души 

Рис, 2. Тагап(із) (молотокъ въ рукѣ бога служитъ символомъ модніид 

была въ галлахъ настолько сильна, что они даже давали 
другъ другу деньги взаймы съ тѣмъ, чтобы получить ихъ на 
томъ свѣтѣ. 

Греч. * рнмск. вл&ес. Цеаарь. Зап. о Гэльев. в. въ иайт». гир« о 



А.І.23 ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ. 

О себѣ друиды учили, какъ о посредникахъ между бо¬ 
гами и людьми; они одни-де находятся въ непосредственныхъ 
сношеніяхъ съ богами и сообщаютъ людямъ ихъ волю. 

Они составляли могущественный классъ и играли не 
меньшую роль въ жизни общественной, чѣмъ въ жизни ре¬ 
лигіозной. | 

Будучи пришельцами, они въ основныхъ чертахъ удер¬ 
жали ту религію, которую нашли въ Галліи, и ихъ значеніе 
основывается главнымъ образомъ на приведеніи уже раньше 
существовавшаго въ систему и на ихъ учебной дѣятельности. 

Учениковъ своихъ они обучали религіознымъ догматамъ, 
разъясняли имъ, насколько могли, міровой порядокъ и законы 
вселенной; въ ихъ ученіи слушатели находили также основ¬ 
ныя понятія астрономіи и медицины. 

Такимъ образомъ тѣ ѵегзпз, про которые говоритъ Це- 
варь, являлись сборникомъ самыхъ разнообразныхъ знаній, 
своего рода энциклопедіей. 

Не всѣ друиды пользовались одинаковымъ почетомъ и 
вліяніемъ, не всѣ имѣли одну и ту же сферу дѣятельности. 

Рѣшеніе важнѣйшихъ религіозныхъ вопросовъ, высшее 
завѣдываніе служеніемъ богамъ и судомъ принадлежало тѣмъ 
изъ нихъ, которые и назывались собственно бгиісіез. 

Предсказатели будущаго, гадатели, объединялись подъ 
общимъ именемъ ѣа^ез. 

Въ особенно важныхъ случаяхъ для предсказанія буду¬ 
щаго убивался ими человѣкъ: жрецъ ударялъ его мечомъ въ 
грудь и по тому, какъ онъ падалъ, какъ текла его кровь, до 
его предсмертнымъ судорогамъ, выяснялъ будущее. 

? Наконецъ, существовалъ еще классъ жрецовъ, такъ назыв. 
Ъагйі. Барды были чѣмъ-то въ родѣ странствующихъ поэтовъ, 
состоявшихъ при знатныхъ и богатыхъ лицахъ и питавшихся 
ихъ подачками. 

Послѣ завоеванія Галліи Цезаремъ и утвержденія тамъ 
римскаго владычества, ученіе друидовъ просуществовало не¬ 
долго. Римляне, понимая всю опасность такого вліятельнаго 
класса для своей власти въ странѣ, всячески стѣсняли ихъ. 
Уже въ I в. по Р. X. друиды потеряли всякое значеніе; у 
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НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. А.І.24-25 

нихъ были отобраны всѣ ихъ привилегіи, ихъ собранія были 
уничтожены. Большинство друидовъ удалилось туда, откуда и 
было занесено въ Галлію ихъ ученіе, — въ Британнію и 
Ирландію; тамъ они поселились главнымъ образомъ на о-вѣ 
Монѣ (Ап§1е§еу). 
і 24. На ряду съ друидами другимъ наиболѣе вліятельнымъ 24 Военное 
рассомъ въ Галліи были всадники. Ихъ вліяніе основывалось устройство, 
.главнымъ образомъ на ихъ военныхъ отрядахъ. Эти отряды, 
изъ которыхъ составлялось галльское ополченіе, состояли изъ 
оруженосцевъ, или слугъ (атЪасіі), и кліентовъ. Первые со¬ 
ставляли нѣчто въ родѣ личной свиты всадника; они были 
глубоко преданы своему господину, и нерѣдко случалось, что 
весь отрядъ всадника погибалъ вмѣстѣ съ своимъ господиномъ. 

Во главѣ всего онолченія становился военачальникъ, из¬ 
бранный всѣмъ народомъ. 

25. На войнѣ галлы отличались почти безумной храб- 25 Хар«- 

ростью. Они часто сражались совершенно нагими; очень лю- теРъ Г4Л- 

били они поединки, на которые и старались вызвать непрія¬ 
теля; для этого они выходили передъ строй и гремѣли ору¬ 
жіемъ. 

Вслѣдствіе страстности своего характера галлы обыкно¬ 
венно шли прямо на непріятеля и атаковали его съ фронта; 
побѣдить ихъ хитростью было нетрудно. Иногда впрочемъ и 
они пускались на хитрости, часто очень остроумныя. 
Жизнь они "Дкі. ставили ни во что: часто продавали они 

ее за нѣсколько мѣръ вина (которое очень любили) или за 
незначительную сумму денегъ. 

Они были раздражительны и отличались страстью къ ссо¬ 
рамъ, при чемъ часто дѣло доходило до убійства. 

Физически галлы были чрезвычайно крѣпки и сильны: 
тѣло ихъ было закалено холодами и постояннымъ трудомъ. 

Такой же силой и храбростью отличались н галльскія жен¬ 
щины: «цѣлая толпа народа», говоритъ одинъ древній писа¬ 
тель, «не можетъ сопротивляться одному галлу, особенно если 
онъ позоветъ на помощь жену»; удары ея рукъ и ногъ этотъ 
писатель сравниваетъ съ дѣйствіемъ катапульты. 

При такой силѣ и храбрости галлы не отличались, однако, 
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А.І.26 ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ. 

Дома, 26 
вооруженіе 
и одежда 
галловъ. 

стойкостью въ бояхъ: первый неудавшійся натискъ приводилъ 
ихъ въ уныніе, и послѣ него обыкновенно слѣдовало поголов¬ 
ное бѣгство. 

Какъ побѣдители, галлы отличались большой жестокостью; 
головы убитыхъ враговъ были любимымъ украшеніемъ ихъ 
жилищъ. Ихъ любимымъ развлеченіемъ на пирахъ, на кото¬ 
рыхъ царствовалъ строгій этикетъ, были поединки, не разъ 
кончавшіеся кровопролитіемъ. 

Кромѣ воинственности, галлы отличались любовью къ 
краснорѣчію; съ удовольствіемъ слушали они красиво говоря¬ 
щаго человѣка и сами старались говорить изящно. Такимъ 
образомъ и въ то время галлы, какъ теперь ихъ потомки, 
отличались любовью къ военной славѣ и даромъ краснорѣчія. 

Изъ другихъ качествъ ихъ характера можно отмѣтить ску¬ 
пость и жадность къ деньгамъ и сильное суевѣріе, свой¬ 
ственное, впрочемъ, всѣмъ народамъ, особенно на первыхъ 
порахъ ихъ культурнаго развитія. Такъ, наир., галлы вѣрили, 
что омела (родъ паразитнаго растенія на деревьяхъ), срѣзанная 
съ извѣстными церемоніями съ дуба (священнаго дерева), исцѣ¬ 
ляетъ отъ всѣхъ болѣзней. Въ извѣстное время года, думали 
они, масса змѣй собирается въ опредѣленное мѣсто. Здѣсь 
изъ своей слюны онѣ образуютъ яйцо, обезпечивающее человѣку, 
завладѣвшему имъ, исполненіе всѣхъ его желаній. Надо было- 
подскакать къ змѣямъ на конѣ и, схвативъ яйцо, спасаться 
отъ нихъ во всю прыть. Безопаснымъ похититель яйца могъ 
считать себя только переплывши какую-нибудь рѣку. 

Галлы были высокаго роста, отличались бѣлизною тѣла 
(какъ народъ сѣверный) и свѣтлымъ цвѣтомъ волосъ. 

26. Жили галлы въ селеніяхъ, иногда укрѣпленныхъ стѣ¬ 
нами ; смотря по величинѣ этихъ селеній, римляне называли 
ихъ или орріба, или сазіеііа (укрѣпленныя селенія), или ѵісц 
Кромѣ того они селились въ отдѣльныхъ хуторахъ, разбро-1 
санныхъ среди полей и лѣсовъ (аеііійсіа). Сохранились въ 
областямъ озерныхъ — поселенія на сваяхъ, въ горныхъ—въ] 
пещерахъ. | 

Большіе города въ родѣ Бибракте, главнаго города эдуевъ, 
раскопаннаго въ послѣднее время, состояли изъ ряда лачугъ, 
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сгруппированныхъ около одной главной улицы, перерѣзывав¬ 
шей городъ отъ однихъ воротъ къ другимъ. Въ этихъ лачу¬ 
гахъ жили главнымъ образомъ ремесленники, въ Бибракте 
спеціально занимавшіеся выдѣлкой металловъ. Только въ ми¬ 
нуты опасностей собиралось туда все окрестное населеніе; 
иживали города и въ моменты собраній представителей союз¬ 
ныхъ общинъ и во время ярмарокъ. Для такихъ собраній 
военнаго, политическаго и торговаго характера въ центрѣ 
города оставлялась площадь, окруженная деревяннымъ навѣсомъ, 
покоившимся на столбахъ. Орріба выстраивались обыкновенно въ 
очень крѣпкихъ мѣстахъ: на горахъ, какъ Герговія и др., 
или въ болотахъ (Аварикъ и др.), или на островѣ (Лутеція, 
нынѣ Парижъ). 
Жилища ихъ были очень просты. Форму они имѣли 

круглую съ высокой конусообразной крышей или, рѣже, четыре- 
уголъную; выстраивались дома изъ досокъ, тростника и глины 
или изъ камней, не связанныхъ цементомъ. Внутреннее убран¬ 
ство состояло главнымъ образомъ изъ сундуковъ, гдѣ храни¬ 
лось ихъ имущество и военные трофеи (головы убитыхъ вра¬ 
говъ). Спали они на землѣ; ѣли, сидя на связкахъ сѣна или 
на кучахъ листьевъ. 

Ихъ пищу составляли главнымъ образомъ хлѣбъ, мясо 
(особенно свиное) и молоко. Напиткомъ болѣе богатыхъ было 
вино, а менѣе богатыхъ — сегѵізіа, приготовленная изъ хлѣба 
и воды. 

Насколько просты были жилища галловъ, настолько рос¬ 
кошны были ихъ одежды, оружіе и украшенія. Въ Галліи 
пельзя было встрѣтить ни мужчины, ни женщины, которые 
были бы одѣты въ лохмотья. 

Одежда галловъ состояла изъ рубахи съ рукавами, шта¬ 
новъ (Ъгасае), плотно обхватывавшихъ ноги, и плаща (защитѣ, 
застегивавшагося у шеи металлической застежкой. ' 

Плащъ красился въ самые разнообразные цвѣта и часто 
украшался вышивками. На головѣ галлы носили катошонъ 
(сисиііиз), часто составлявшій одно цѣлое съ плащемъ. Осо¬ 
бенное пристрастіе имѣли галлы къ металлическимъ украше¬ 
ніямъ: браслетамъ, бляшкамъ, пришивавшимся къ одеждѣ, 
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алльскій воинъ на колесницѣ

. 
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и т. п. Впрочемъ, изяществомъ эти украшенія не отличались; 
работа ихъ скорѣе грубая. Изображенія на монетахъ (рис. 4 
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и 5) частью заимствованы отъ грековъ, частью оригинальны: 
послѣднія сдѣланы очень грубо, такъ что иногда съ трудомъ 
можно отличить, какое именно животное хотѣлъ изобразить 
мастеръ. Напротивъ, рабочіе инструменты они дѣлали чрезвы¬ 
чайно хорошо, и многіе найденные мало чѣмъ уступаютъ со¬ 
временнымъ. 

Оружіе галловъ состояло изъ меча (бронзоваго или желѣз¬ 
наго, рис. 6), кинжала и копьевъ двухъ сортовъ: 1) большого 
двухфутоваго, на половину состоявшаго изъ желѣза, съ пря¬ 
мымъ остріемъ, или 2) раздвоеннаго, одна часть котораго 
была прямой, другая загнутой (заипіиш); копья послѣдняго 
рода наносили страшныя раны. 

Метательнымъ оружіемъ служили преимущественно дро¬ 
тики (§аезшп, рис. 8,а), но употреблялись также, хотя и не 
очень часто, лукъ и праща. 

Рис. 4 Тетрадрахма Филиппа. На одной сторонѣ голова Зевса, на дру¬ 
гой — македонскій всадникъ съ пальмовой вѣтвью въ рукѣ; подъ конемъ 

гроздъ винограда. Рис. 5. Галльская имитація тетрадрахмы Филиппа. 

Высокіе мѣдные шлемы (рис. 7) украшались иногда изоб¬ 
раженіями животныхъ и птинъ, роговъ или колесъ. Панцырь 
не былъ въ большомъ употребленіи, но зато деревянный щитъ 
почти совершенно закрывалъ человѣка; онъ также украшался 
разнообразными орнаментами (рис. 8,*), которые нерѣдко слу¬ 
жили какъ бы гербомъ каждаго отдѣльнаго воина. 

Значками (рис. 8,г) служили изображенія дикихъ живот¬ 
ныхъ, чаще всего дикаго кабана. 

Призывъ къ битвѣ давался огромной мѣдной трубой 
(сагпух) съ головой дракона на одномъ концѣ (рис. 8„). 

Въ ходу были и военныя колесницы (евзейшп, рис. 3) о 
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Рис. 6. Галльскіе брон¬ 
зовые кечи. 

двухъ колесахъ, запрягавшіяся парой 
лошадей. Въ такихъ колесницахъ ча¬ 
сто хоронили галльскихъ вождей, при 
чемъ вмѣстѣ съ ними въ могилу кла¬ 
лись оружіе и военная добыча. Надъ 
могилой насыпался холмъ, окру¬ 
жавшійся рвомъ. Впрочемъ при Це¬ 
зарѣ .такія колесницы сохранились 
только въ Британніи. 

Языкъ, которымъ говорили галлы, 
сохранился, хотя и въ значительно из¬ 
мѣненномъ видѣ, въ Бретани, Вельсѣ, 
на остр. Монѣ (Апціезеу), въ Ирлан¬ 
діи и Шотландіи. 

У 

Рис. 7. Галльскій шлемъ по изображенію 
на тріумфальной аркѣ въ Огап^е. 

Наиболѣе близокъ къ древне-^ 
кельтскому языку британскій его 
діалектъ. 

Наиболѣе часто попадающіяся 
намъ слова (главнымъ образомъ въ 
соединеніяхъ): гіх—царь, Ьгіта — 
мостъ, ййпшп — холмъ или крѣ¬ 
пость, т&диз — поле, Ййгит — 

крѣпость, пешёіип/ святилище, 
Ъгіда — замокъ/ 

и 
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?1| II. Германія и германцы. 

1. Имя Германіи ВЪ древ- 1 Географія 
нести носила почти та же страна, ^риаши. 

ШКжі. что и теперь. Границы ея опре- 

Іь.У1 

лш 

дѣляются древними писателями 
^дующимъ образомъ: отъ 

ШШ Галліи (т. е. съ запада) Гер¬ 

ат., ^ДІІманія отдѣлялась рѣкой Рейномъ 
■ (Гѣепиз); на юг^ ее ограиичп- 

Ш }Ш$Шг вали Альпы и Дунай (Багшѵіиз); 

| ; на сѣверѣ Германскій океанъ 
\ (Осеаішз бегтапісиз, Нѣмецкое 

' ‘ '' море) и Свевское море (таге 
8иеЬісит, нынѣ Балтійское); 

ааЛ* наконецъ, на востокѣ границей 
■ ѵ*і. [Германіи служила рѣка Висла 
ылЧ® (ѴізШа), отдѣлявшая народы 

германскаго племени отъ сар- 

| ж матовъ. 

щ 2. Значительнѣйшія рѣки 2 рѣи. 

| Ж Германіи носили въ древности 
Л' |Ж слѣдующія имена: Эмсъ назы- 

II Шр вался Атпізіа, Везеръ — Ѵі- 

'Шѵ) У I Шр • зигдіз, Эльба — АІЪіз, Одеръ — 
.! Ѵіасіиз. 

о- Большая часть Германіи 3 Характеръ 
была покрыта лѣсами и боло- стРаяы: б°- 

а подъ тро- ѵ . ѵ лота я лѣса. 
_ п тт . ІЛМЯНІ иѵп ишіО) «л -оѵсьшлі и. ѵѵлѵ 
Рис. 8. Плѣнные галлы подъ тро- * 

фееиъ изъ галльскаго и римскаго тами; послѣднія преобладали въ 
вооруженія іпо изображенію на сѣв.-западпой части ея, ближе 
тріумфальной аркѣ въ Огапге). ’ 

къ Рейну. Изъ сплошныхъ 
лѣсовъ кромѣ Герцннсваго, 

подробное описаніе котораго мы найдемъ у Цезаря, извѣстны 
намъ еще Баценскій (зііѵа Васёпіз), расположенный но всему 
верхнему теченію Везера, и менѣе значительный заііиз Теи- 

ІоЬигдіепзіз (между Руромъ и Линне). 
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Клямагь 4 4. Вслѣдствіе такого обилія лѣсовъ и болотъ климатъ 
к произво- Германіи былъ въ древности болѣе суровъ, чѣмъ въ наше 

*и~си> время, и производительность ея была меньше. Такъ, изъ зла¬ 
ковъ въ ней воздѣлывались преимущественно ячмень и овесъ, 
изъ овощей морковь, плодовыя же деревья не росли тамъ со¬ 
всѣмъ. 

Домашнія 5 5. Изъ домашнихъ животныхъ разводились въ большомъ 
животныя, количествѣ лошади и рогатый скотъ; послѣдній былъ мало¬ 

рослъ и имѣлъ небольшіе рога, особенно въ сравненіи съ 
италійскими породами. 

Металлы 6 6. Металлы въ странѣ не добывались и не обрабатыва¬ 
лись: они привозились въ Германію по большей части уже 
въ видѣ вещей домашняго обихода или роскоши или въ видѣ 
монетъ. Единственный добывавшійся, быть можетъ, въ Гер¬ 
маніи металлъ есть желѣзо, да и того было очень немного. 

Населеніе 7 7. Населяли страну племена, родственныя между собою и 
страны, извѣстныя римлянамъ подъ общимъ именемъ Сгегтапі; это 

имя заимствовано ими у кельтовъ. 
Миѳъ о 8 ^8. О своемъ происхожденіи германцы создали слѣдующій 
врсшсхожде- миѳъ: общимъ родоначальникомъ всѣхъ германскихъ племенъ 
ШИцевъМаН" былъ Туисконъ, богъ земли. У этого Туискона былъ сынъ 

Маннъ (отъ нѣмецкаго корня шап — человѣкъ), отецъ трехъ 
сыновей, отъ которыхъ и произошли три главныя вѣтви гер¬ 
манскаго племени: Іп^аеѵопез, Неппіпопев и Ізіаеѵопез, т. е. 
потомки главныхъ божествъ германцевъ: Іпцаз (соотвѣтствую¬ 
щій Аполлону), Аігшапз (Марсъ) и Ѵоіап (Меркурій). 

Іпдаеѵо- 9 9. Къ первымъ относятся извѣстные уже намъ кимвры и 
пев. тевтоны, незначительные остатки которыхъ жили въ южной 

части нынѣшней Ютландіи. Однимъ изъ наиболѣе сильныхъ 
племенъ этой вѣтви были хауки (СЬаисі), разселившіеся между 
устьями Эльбы и Везера. 

Івіаеѵо- 10 10. Подъ именемъ Ізіаеѵопез понимались племена, жившія 
ш>з. около Рейна. Къ нимъ принадлежали извѣстные уже намъ 

треверы, переселившіеся въ страну бельговъ; къ нимъ же и 
хорошо знакомые Цезарю убіи. Въ его время они жили еще 
за среднимъ теченіемъ Рейна (впослѣдствіи римляне пересе¬ 
лили это племя на галльскую сторону). 
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11. Наконецъ, къ герминонамъ принадлежали наиболѣе 11 
еилъныя и многочисленныя племена средней и восточной Гер¬ 
маніи. Изъ нихъ Цезарю пришлось столкнуться съ маркоман- 
яами, сильнымъ племенемъ, жившимъ между Майномъ, Рей¬ 
номъ и Дунаемъ, и гарудами, участвовавшими въ свое время 
въ нашествіи кимвровъ и тевтоновъ; хорошо извѣстны были 
Цезарю узипеты (ІМрёіез) и тенктеры (Тепсіёгі), племена, 
жившія первоначально на западъ отъ средняго теченія Эльбы, 
но затѣмъ оттѣсненныя свевами къ притокамъ Рейна, Руру 
и Лшше. Какъ и всѣ германцы, племена эти отличались 
воинственностью; главная ихъ сила состояла въ конницѣ, и 
уже съ самаго ранняго дѣтства пріучались они къ верховой 
ѣздѣ. Лошади имѣли такое большое значеніе у нихъ, что до¬ 
ставались по наслѣдству не старшему изъ братьевъ, а до¬ 
стойнѣйшему, т. е. наиболѣе отличившемуся на войнѣ. 

12. Многія изъ племенъ названной группы были объеди- 1 і 
йены подъ именемъ свевовъ, населявшихъ, по представле¬ 
ніямъ римлянъ, кромѣ всего Герцинскаго лѣса еще значи¬ 
тельныя земли между Эльбой и Одеромъ. Цезарь интересуется 
ими болѣе, чѣмъ другими племенами, и описываетъ ихъ наи¬ 
болѣе подробно. 

1 ЗчеЪогшп ценз езі Іопде тахіта еі ЪеИісозівзіта Оегта- 

погит отшит. Ш сепіит ра^оз ЬаЬеге Дісипіиг, ех циіЪиз 
циоіаппіз зіпциіа тіііа агтаіогит Ъеііапсіі саиза ех йпіЬиз 
еййсипі. Кеііциі, ^иі йоті шапзегипі, зе аіцие іііоз аіипі; 
Ы гигзиз іп ѵісет ашю розі іп агтіз випі, іііі <1оті гета- 

пепі. 8іс пецие а§гіси11ига пес гаііо аЦие изиз Ьеііі іпіег- 

іпімііиг. 

2 8е<1 ргіѵаіі ас верагаіі а§гі арий еоз піЬіІ езі, педие 
Іоп^іиз ашю гетапеге ипо іп Іосо іпсоіепйі саиза Іісеі^/ 

3 №ецие тиііит іхитепіо, зей тахітат рагіет Іше аЦие 
ресоге ѵіѵипі, тиііитцие зипк іп ѵепайопіЪиз; циае гез еі 
сіЬі депеге еі соййіапа ехегсііайопе еі ІіЬегІаІе тііае, сит 
а риегіз пиііо оШсіо аиі йізсірііпа аззиеіасіі піЬіІ отпіпо 

Негтіпо- 
пеа. 

Свевы. 
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сопіга ѵоіипіаіет іасіапі, еі ѵігез аііь еі іттапі согрогит 
та&піПійіпе Ьотіпез ейсі^/ 

АЦие іп еат зе сопзиеіпсііпет аййихегипі, иі Іосіз ігіді- 4 

Яіззітіз педие ѵезіііиз ргаеіег реііез ЬаЪегепІ диісриат, <іиа- 

гиш ргоріег ехі^иііаіет та§па езі согрогіз рагз арегіа, еі 
Іаѵагепіиг іп ЯшпіпіЬиз. (IV, 1). 

МегсаіогіЬиз езі айііиз тадіз ео, пі, диае ЪеІІо серегіпі, 5 

диіЬиз ѵепйапі, ЬаЪеапі, ^иат дио пііат гет ай зе ітрогіагі 
йезійёгепі. (і>иіп еііат іитепгіз, ^иіЪиз тахіте ОаШ йеіес- 
Іапіиг ^иае^ие ітрепзо рагапі ргеііо, вегтапі ітрогіаііз поп 
иіипіиг, зей яиае зипі арий еоз паіа, рагѵа аЦие йеіогтіа, 

Ьаес соіійіапа ехегсііаііопе, зшпті иі зіпі ІаЪогіз, ейсіипі. 
ЕриезІгіЬиз ргоеіііз ваере ех ециіз йевіііипі ас рейіЪиз 6 

ргоеііапіиг, есрюзрие еосіет гетапеге ѵезіідіо аззиеіесегипі, 
ай риоз зе сеіегііег, сит изиз езі, гесіріипі; перие еогит 
тогіЬиз Іигріиз ^иіс^иат аиі іпегйиз ЬаЪеІиг, диат ерЬіррііз 
иіі. Ііацие ай риетѵіз питегит ерЬірріаІогит ечиііит риат- 

ѵіз раисі айіге аийепі. Ѵіпит ай зе отпіпо ітрогіагі поп 
зіпипі, риой еа ге ай ІаЬогет іегепйтп гетоііезсеге Ьотіпез 
ацие ейетіпагі агѣіігапіиг. (IV, 2). 

РиЫісе тахітат риіапі еззе Іаийет, чиат Іаііззіте а г 
зшз ЯпіЬиз ѵасаге адгоз: Ьас ге ві^пійсагі тадпшп питеппп 
сіѵііаіст зиат ѵіт зизііпеге поп роззе. Ііарие ипа ех рагіе 
а ЗиеЬіз сігсііег тіііа раззиит зехсепіа а§гі ѵасаге йісипіи^ 

Уви. 13 13. Ай аііегат рагіет зиссейипі Ш>іі, циогит Іиіі сіѵшіз 
атріа аЦие йогепз, иі езі саріиз бегтапогит, еі раиіо зипі еіиз- 

йет депегіз сеіегіз Ьитапіогез, ргоріегеа риой КЬепит аіііп- 

&ипІ, тиііипкіие ай еоз тегсаіогез ѵепіііапі, еі ірзі ргоріег 
ргоріприііаіет Сгаііісіз зипі тогіЬиз аззиеіасіі. Ноз сит 8иеЪі 
тиіііз заере Ьеіііз ехрегіі ргоріег атріііийіпет §гаѵііаіетрие 
сіѵііаііз ЯпіЪиа ехреііеге поп роітззепі, Іатеп ѵесіідаіез зіЬі 
Іесегипі ас тиііо Ьитіііогез іпбгтіогездие гейедегиаі. (ГѴ, 3). 

2Ь 



НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. А.ІІ.14—16 

Таковы были свевы по представленіямъ Цезаря. Свѣдѣнія 
свои Цезарь получилъ, вѣроятно, отъ галловъ и германцевъ, 
жившихъ въ Галліи; самъ онъ, хотя и бывалъ въ странѣ све* 
вовъ, но не входилъ съ ними въ непосредственныя сношенія. 

Многое изъ того, что было сообщено Цезарю о свевахъ, 
онъ распространилъ и на другихъ германцевъ, благодаря чему 
его описаніе Германіи содержитъ во многихъ случаяхъ то, 
что мы уже читали о свевахъ. 

14. Оегтапі птііиш. а ОаПогит сопзиеіийіпе йШегипі. \\ 0тлИчів 
Кат педие Йгикіез ЬаЪепі, диі геЬиз йіѵіпіз ргаезіпі, педие германцевъ 

засгШсііз зіийепі. 

15. Цеогит питего еоз зоіоз йисипі, диов сегпипі еі 15 РѳлИгіа 
диогит арегіе оріЬиз іиѵапіиг, 8о1ет еі Ѵиісапит еі Ьипат; германцевъ, 

геіідиоз не і'ата диійет ассерегипі/ 

16. Ѵііа отпіз іп ѵепаііотЪиз аідие іп зішіііз геі 16 Обрав» 
тііііагіз сопвізііі; аЬ рагѵиііз ІаЬогі ас Йигіііае зіийепі. ЖИІШИ- 

(VI, 21). 
А^гісиііигае поп зіийепі, таіогдие рагз еогит ѵісіиз іп 

Іасіе, сазео, сате сопвізііі. 

з Кедие диіздиат а&гі тойит сегіит аиі йпез ЬаЪеі рго- 

ргіоз; 86(1 тадізігаіиз ас ргіпсірез іп аппоз зіп&иіоз ^епііЪиз 
содпаііопіЪиздие Іютіпит, диі ипа соіегипі, диапіит еі дио 
Іосо ѵівит езі адгі аіігіЬиипі аідие аппо розі аііо ігапзіге 
со§ипі. 

4 Еіиз геі тиііаз айегипі саизаз: пе, аззійиа сопзиеішііпе 
саріі, зіийіищ Ьеііі §егепйі адгісиііига соттйіепі; пе Іаіоз 
йпез рагаге зіийеапі, роіепііогездие Ьитіііогез роззеззіопіЪиз 
ехреііапі; пе ассигаііиз ай Мдога аідие аезіиз ѵііапйоз аейі- 
йсепі; пе ди а огіаіиг ресипіае сирійііаз, диа ех ге Гасііопез 
Йівзепзіопездие пазсипіиг; иі апіші аедиііаіе рІеЬет сопііпеапі, 
сит зиаз диіздие орез сит роіепііззітіз аедиагі ѵійеаі. 
ГѴТ, 22). 
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А.ІІ.16 ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ. 

СіѵііаііЪиз тахіта Іаиз езі диат Іаііззіте сігсит зе 5 

ѵазіаііз йпіѣиз зоіііийіпез Ьаѣеге* Нос ргоргіит ѵігіиііз 
ехізіітапі, ехриізоз адгіз йпШтоз сейеге, пе^ие диетциат 
ргоре аийеге сопзізіеге; вітиі Ьос зе Йоге іиііогез агЪіігапіиг, 
герепішае іпсигзіопіз Ііюоге зиЫаіо. 

Сит Ъеііиш сіѵііаз аиі Шаіит йеГепйіі аиі ійГегі, та§і- 6 

вігаіиз, диі еі Ьеііо ргаезіпі, иі ѵііае песіздие ЬаЪеапі роіезіа- 

іет, йеіідипіиг. 

, Іп расе пиііиз езі соттипіз та^ізігаіиз, зей ргіпсірез 7 

гедіопит аЦие ра^огит іпіег зиоз іиз йісипі сопігоѵегзіаэдие 
тіпиипі. 

Ьаігосіпіа пиііат ЬаЪепі іпГатіат, диае ехіга йпез сиіиз- 8 

дие сіѵііаііз йипі, аЦие еа іиѵепіиііз ехегсепйае ас йезійіае 
тіпиеп<іае саиза йегі ргаейГсапі. 

„ АЦие иЪі циіз ех ргіпсіріЪиз іп сопсіИо йіхіі ее Дисет 9 

(оге; диі зедиі ѵеііпі, ргоріеапіиг, сопзигдшіі іі, диі еі саизат 
еі Ьотіпет ргоЬапі, зиипщие аихіііит роИісепіиг аЦие аЬ 
тиііііисііпе соііаийапіиг; диі ех Ыз зесиіі поп зипі, іп Йевег- 

іогит ас ргойііогит питего йисипіиг, отпіитдие Ыз гегит 
розіеа ййез Йего^аіиг. 

Нозрііет ѵіоіаге Газ поп риіапі: ^иасит^ие йе саиза 10 

ай еоз ѵепегипі, аЪ іпіигіа ргоМЪепі, запсіоз ЬаЪепі, 1ііз(іие 
отпіит йотиз раіепі ѵісіизчие соттипісаіиг. (VI, 23). 

Ас Гиіі апіеа іетриз, сит Сегтапоз ОаШ ѵігіиіе вире- 11 

гагепі, иііго Ъеііа іпГеггепі, ргоріег Ьотіпит тиііііийіпет 
адгщие іпоріат ігапз КЬепит соіопіаз тіііегепі. Ііарие еа, 

^иае Гегііііззіта Оегташае зипі, Іоса сігсит Негсупіат зіі- 

ѵат, циат ЕгаіозіЬёпі еі диіЪизйат Огаесіз Гата поіат еззе 
ѵійео, диат іііі Огсупіат арреііапі, Ѵоісае Тесіозй^ез осси- 

раѵегипі аЦие іЪі сопзейегипі; ^иае §епз ай Ьос іетриз Ьіз 
зейіЪиз зезе сопітеі зиштаи^ие ЬаЬеі іизііііае еі ЪеІІісае 
Іаиаіз оріпіопеш. 
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НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. А.ІІ.17 

12 N0116 дпійет іп еасіст іпоріа, едезіаіе раііепііадие бег- 

тапі регтапепі, еойет уісіи еі сиііи согрогіз иіипіиг; баШз 
аиіет ргоѵіпсіагшп ргоріпфіііаз еі Ігапзтагіпагит гегшп 
поіійа тика ай соріат аЦие изиз Іагдііиг; раиіаііт аззие- 

іасіі зирегагі тиіііздие ѵісіі ргоеіііз пе зе диійет ірзі сит 
іПіз ѵігіиіе сотрйгапі. (VI, 24/ 

1 17. Ниіиз Негсупіае зііѵае, дпае зирга йетопзігаіа езі, 17 Герцин- 
Іаіііийо поѵет йіегит ііег ехрейііо раіеі; поп епіт аіііег СНКІ^Г0 

бпігі роіезі, пе^ие тепзигаз Шпегит поѵегипі. Огііиг аЪ вотныя. 

Ііеіѵеііогит еі Кетбіит еі Еаигісогит бпіЪиз гесІЦие Йи- 

тіпіз Бапиѵіі гедіопе регііпеі ай йпез Васогшп еі Апагііит; 

Ыпс зе Йесііі зіпізігогзиз йіѵегзіз аЪ Йитіпе гедіопіЪиз тиі- 

іагшпцие депііит йпез ргоріег тадпііийіпет аіііпдіі; педие 
диіздиат езі Ьиіиз бегтапіае, зе аиі айіззе ай іпіііит 
еіиз зііѵае йісаі, сит йіегит ііег ЪХ ргосеззегіі, аиі, дио ех 
Іосо огіаіиг, ассерегіц тиііадие іп еа депега Гегагшп пазсі 
сопзіаі, диае геііциіз іп Іосіз ѵіза поп зіпі; ех диіЪиз (рае 
тахіте йійегапі аЬ сеіегіз еі тетогіае ргойепйа ѵійеапіиг, 

Ьаес зппі- (VI, 25)/ 

2 Езі Ьоз сегѵі'пдига, сиіиз а тейіа ігопіе іпіег апгез 
ипшп согпи ехзізііі ехсеізіиз тадізцие йігесіит Ьіз, (рте 
поѣіз поіа зипі, согпіЬиз; аЬ еіиз зитшо зісиі раітае гаті- 

^ие Іаіе йійипйипіиг. Еайет езі Іетіпае тагіздие иаіига, 

еайет іогта тадпііийодие согпиит. (VI, 26)^/ 

3 Зипі ііет, ^иае арреііапіиг аісез. Нагит езі сопзітіііз 
саргіз йдига еі ѵагіеіаз реШит, зей тадпііийіпе раиіо апіе- 

сейипі тиіііаедие зипі согпіЬиз еі сгига зіпе пойіз агіісиііз- 

дие ЬаЬепІ, педие диіеііз саиза ргоситЬипІ пе^ие, зі дио 
аШісІае сази сопсійегипі, егідеге зезе аиі зиЫеѵаге ро'ззипі. 
ІІіз зипі агЬогез рго сиЫИЬиз: ай еаз зе арріісапі аЦие ііа 
раиіит тойит гесііпаіае ^иіе^ет саріипі. 

(^иагип ех ѵезіідііз сит езі апітайѵегзит а ѵепаІогіЪиз, 
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АЛ 1.18 ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ. 

Недосто- 18 
вѣрность и 
скудость 

свѣдѣній Це- 
*аря о Гер- 
ианіл и при¬ 
чины ѳтого. 

цио зе гесіреге сопзиегіпі, ошпез ео Іосо аиі аЬ гайісіЪиз 
биЪгиипі аиі ассійипі агЬогез, Іапіит иі зитта вресіез еагит 
зіапііит геітдиаіиг. Нис сит бе сопзиеіийіпе гесііпаѵегипі, 
іпйгтаз агЪогез рошіеге айіідипі аЦие ипа ірзае сопсйіипі. 
(VI, 27). 

Тегііит ебі депиз еогит, диі игі арреііапіиг. Ні бит 5 

та§піішііпе раиіо іпіга еІерЬапіоз, зресіе еі соіоге еі %ига | 

Іаигі. Ма§па ѵіз еогит ебі еі тадпа ѵеіосііаз, педие Іюшіпі 
ш^ие іегае, диат сопзрехегипі, рагсипі. 

Ноб біийіозе іоѵеіз саріоз іпіегбсіипі. Нос зе ІаЬоге <1и- < 

гапі айиІезсепЬез аЦие Ьос &епеге ѵепаііопів ехегсепі, еі 
с[щ ріигітоз ех Ыб іпіегіесегипі, геіаіів іп риЫісит согпіЬиз, 

^иае зіпі Іезіітопіо, тадпат іегипі Іаийет. 

8еН аззиезсеге асі Ьотіпез еі тапзиейегі пе рагѵиіі диі- 7 

бет ехсерй роззипі. 

Атрііішіо согпиит еі й"ига еі бресіез тиііит а нозіго- 8 

гит Ьоит согпіЬиз сіійегі. Наес віийіозе сопдиібііа аЬ ІаЪгіз ' 

аг^епіо сігситсіийипі аіцие іп атрііббітіз ериііб рго росиііб 
иіипіиг. (VI, 28). 

18. Сравнивши разсказъ Цезаря о Германіи съ его раз¬ 
сказомъ о Галліи, мы сейчасъ же замѣтимъ, что послѣдній 
несравненно обстоятельнѣе, подробнѣе, содержательнѣе и до¬ 
стовѣрнѣе перваго. Въ разсказѣ о галлахъ не сообщается ни¬ 
чего подобнаго баснямъ о лосяхъ и сѣверныхъ оленяхъ; изъ 
него мы гораздо больше узнаемъ о бытѣ, религіи, политиче¬ 
скомъ и общественномъ устройствѣ Галліи. Это и не могло 
быть иначе, такъ какъ въ Галліи Цезарь пробылъ нѣсколько 
лѣтъ, постоянно находился въ непосредственныхъ сношеніяхъ 
оъ галлами, постоянно предсѣдательствовалъ на собраніяхъ 
пхъ старѣйшинъ и имѣлъ среди галловъ много друзей. Еще 
во время своего пребыванія въ Римѣ онъ интересовался 
Галліей и ея дѣлами и тогда же, вѣроятно, составилъ себѣ 
ясное представленіе о ней. 
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НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. А.ІІ.19—22 

Въ совершенно другомъ положеніи находился онъ по от¬ 
ношенію къ Германіи. Въ самой Германіи онъ былъ только 
два раза и при этомъ ни разу не входилъ въ непосредствен¬ 
ныя сношенія съ германцами; въ Галліи же онъ сталкивался 
съ ними какъ съ врагами, и только подъ конецъ войны въ 
его войскѣ появляются наемные германцы. Отъ этпхъ сол¬ 
датъ отчасти, а главнымъ образомъ, вѣроятно, отъ своихъ 
галльскихъ друзей и получилъ Цезарь большую часть свѣдѣ¬ 
ній о Германіи. Но галлы сами плохо знали Германію, а 
наемнымъ германцамъ приходилось сообщать свои разсказы 
Цезарю не непосредственно (Цезарь германскаго языка не 
зналъ), а черезъ тѣхъ же галловъ, часто невполнѣ владѣв¬ 
шихъ германскою рѣчью. 

19. Гораздо лучше зналъ Германію другой римскій писа-19 ТачВ1. 
тель, оставившій намъ ея описаніе — Тацитъ. Опъ описывалъ 
Германію черезъ I1/» вѣка послѣ Цезаря, когда сношенія съ 
ней были болѣе часты, когда римляне не разъ заходили да¬ 
леко внутрь страны. Благодаря этому свѣдѣнія Тацита о Гер¬ 
маніи гораздо подробнѣе и правдоподобнѣе свѣдѣній Цезаря. 

20. Каждое отдѣльное племя составляло въ Германіи го-20 полити- 

сударство (сіѵііаз), дѣлившееся на болѣе мелкія части, назван- ческое дѣле- 
ѵ ніе Германіи. ныя римлянами такъ же, какъ и дѣленіе государствъ у гал- 

ловъ — ра§і (волости) и ѵісі (деревни). 

21. Въ каждомъ государствѣ существовало три сословія:21 Сословн 
благородныхъ, свободныхъ и зависимыхъ. Только первыя два 
были полноправными гражданами, только они свободно вла¬ 
дѣли землей. Лица зависимыя (называвшіяся германцами 
Іліеп) не имѣли собственной земли и не участвовали въ на¬ 
родномъ собраніи; за землю они должны были платить. Ихъ 
положеніе было очень сходно съ положеніемъ рабовъ, отпу¬ 
щенныхъ на волю. 

22. Не всѣ племена управлялись одинаково: во главѣ 22 Способа 
однихъ стоялъ царь, во главѣ другихъ выборныя лица, кото- пі‘,:,Г!-т'',:ія; 
рыхъ Тацитъ называетъ ргшсірез (князья). кшшья. 

Царская власть, однако, не была неограниченной; въ 
своихъ рѣшеніяхъ царь долженъ былъ согласоваться съ жела- 

Греч, я рияск. ялаес. Цезарь. Зап. о галльсіс. я. въ нзбр. отр. (Текста.). з 



А.ІІ.23—25 ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ. 

Дружина 23 
княвей. 

Власть 24 
княвей. 

Народ- 25 
нов собраніе; 
іорядокъ его. 

ніями народа. Онъ выбирается изъ сословія благородныхъ, а 
затѣмъ власть дѣлается наслѣдственной въ его семьѣ. 

Власть князей, напротивъ, была только пожизненной; 
послѣ смерти каждаго изъ нихъ выбирался новый князь. У 
каждаго округа (радив) былъ свой князь, но всѣ эти князья 
находились въ зависимости отъ того, который стоялъ во главѣ 
племени. 

23. Каждый князь имѣлъ при себѣ дружину (сошііез), 
состоявшую изъ лицъ свободныхъ, добровольно подчинившихся 
кпязю и принимавшихъ участіе во всѣхъ его предпріятіяхъ. 
Дружина постоянно находилась около князя: ѣла, пила и пи¬ 
ровала вмѣстѣ съ нимъ. 

Сила и вліяніе князей зависѣли главнымъ образомъ отъ 
числа дружинниковъ и ихъ преданности своему вождю. Съ ними 
князья совершали набѣги на сосѣднія страны, что доставляло 
имъ кромѣ военной славы и средства на содержаніе дружины. 

Дружина жила на счетъ князей и получала сверхъ того 
подарки въ видѣ особыхъ наградъ; дарилъ имъ князь 
обыкновенно или оружіе или боевого коня. 
л Кромѣ военной добычи, на содержаніе дружины и самого 

князя шли подарки, ежегодно подносимые каждымъ обывате¬ 
лемъ своему князю. Особенно почетнымъ считалось для князя 
получать подарки не только отъ жителей своей области, но и 
отъ другихъ народовъ. 

24. Князья, какъ и цари, не имѣли неограниченной 
власти. Они предсѣдательствовали въ народныхъ собраніяхъ, 
наблюдали за сохраненіемъ права и справедливости, дѣлили 
между свободными гражданами общинную землю, играли 
главную роль въ нѣкоторыхъ религіозныхъ обрядахъ; но и 
высшая судебная и высшая политическая власть принадлежала 
самому народу. 

25. Въ опредѣленные сроки въ установленномъ мѣстѣ со¬ 
биралось народное собраніе цѣлаго племени. Собраніе проис¬ 
ходило подъ открытымъ небомъ на холмахъ и въ рощахъ, 
вблизи мѣстъ, освященныхъ религіей. Всѣ участники собра¬ 
нія являлись вооруженными. Только руководители собранія, 
князь и жрецы, сидѣли, остальные стоя составляли «кругъ». 
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НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. А.ІІ.26—27 

На время собранія жрецы устанавливали общій миръ; 
они же наблюдали за порядкомъ въ собраніи и имѣли право 
наказывать нарушителей порядка. 

Посредствомъ гаданій узнавалась воля божества, и только 
послѣ этого приступали къ дѣламъ. 

Рѣчь держалъ князь; народъ одобрялъ или отвергалъ его 
предложенія. Рѣшетя постановлялись народомъ обыкновенно 
послѣ предварительнаго обсужденія каждаго дѣла въ свобод¬ 
ной бесѣдѣ на общихъ пирушкахъ. 

Тѣ же порядки соблюдались и въ собраніяхъ каждой во¬ 
лости, тѣ же въ сельскихъ сходахъ. 

На большихъ собраніяхъ рѣшались дѣла, касавшіяся всего 
государства: война и миръ, союзы и договоры, судебныя дѣла, 
гдѣ подсудимый могъ быть приговоренъ къ смерти. 

26. Въ собраніяхъ волостей и селъ рѣшались менѣе важ- 26 Собрані* 

ныя дѣла, касавшіяся только данной волости или села: здѣсь волостей и 
юноши признавались совершеннолѣтними, здѣсь отпускались с‘ ' “' 
на волю рабы, рѣшались спорные вопросы о земельныхъ на¬ 
дѣлахъ, происходили иногда обрученія и свадьбы. 

Такимъ образомъ всѣ важные вопросы рѣшались наро¬ 
домъ; исполненіе рѣшеній и распоряженія въ менѣе важныхъ 
случаяхъ принадлежали князю. 

27. Мы уже видѣли, что народъ являлся въ собранія 27 войско. 

вооруженнымъ. Такимъ образомъ каждый участникъ собранія, 
каждый свободный гражданинъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ н вои¬ 
номъ, и войско представляло изъ себя вооруженный народъ. 

Были среди германцевъ и лица, исключительно посвящав¬ 
шія себя войнѣ; они давали обѣтъ ие стричь волосъ и бо¬ 
роды, пока не убьютъ врага. Обѣтъ этотъ многіе тотчасъ послѣ 
его исполненія возобновляли и такимъ образомъ только и ду¬ 
мали о войнѣ, только и жили ею. 

Когда въ народномъ собраніи была рѣшена война, то тамъ 
же выбирался и общій предводитель изъ свободныхъ гражданъ 
(йнх, Негго^). Ему подчинены были князья, предводительство¬ 
вавшіе ополченіями своихъ областей. Каждый изъ князей 
имѣлъ право голоса въ военномъ совѣтѣ, и часто ихъ мнѣніе 
одерживало верхъ надъ желапіемъ общаго военачальника. 
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А.ІІ.28 ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ. 

Тамъ, гдѣ существовала царская власть, войскомъ предводи¬ 
тельствовалъ царь. 

Для войны оборонительной собирался весь народъ; войны 
наступательныя велись отдѣльными отрядами, а часто и от¬ 
дѣльными князьями съ ихъ дружиной, за исключеніемъ тѣхъ 
случаевъ, когда цѣлое племя искало себѣ новыхъ мѣстъ для 
жительства. 

Для возбужденія мужества въ воинахъ все войско передъ 
битвой затягивало боевую пѣснь — Ьаггііиз, состоявшую изъ 
безсмысленнаго набора словъ, но дѣйствовавшую дикостью и 
ужасомъ звуковъ. «Тихимъ шопотомъ начинается эта пѣснь», 
говоритъ одинъ поздній писатель, «и постепенно возрастая, 
шумитъ какъ волны, ударяющіяся объ утесъ.» 

Германцы нападали не всей массой, а отдѣльными отря¬ 
дами; въ этихъ отрядахъ родственники держались вмѣстѣ, со¬ 
ставляя особыя подраздѣленія, что увеличивало силу и стой¬ 
кость германскаго войска. 

Любимымъ строемъ германцевъ былъ клинъ (свиная голова). 
Самымъ обыкновеннымъ маневромъ было ложное отступле¬ 

ніе съ цѣлью заманить непріятеля въ ловушку. 
Потерять щитъ считалось для германца позоромъ: поте¬ 

рявшій его лишался права участія въ народномъ собраніи к 
не могъ присутствовать при общихъ жертвоприношеніяхъ. Та¬ 
кому позору многіе предпочитали самоубійство. 

Сами военачальники своимъ примѣромъ возбуждали муже¬ 
ство солдатъ: они всегда были впереди, всегда въ наиболѣе 
опасномъ пунктѣ. 

Религія 28 28. Религія германцевъ была далеко не такъ груба, какъ, 
германцевъ. эт0 вытекаетъ изъ словъ Цезаря. Германцы не только обого¬ 

творяли силы природы, но и создавали себѣ боговъ съ из¬ 
вѣстнымъ, опредѣленнымъ кругомъ дѣйствій, охватывавшимъ, 
извѣстную сторопу дѣятельности человѣка. Такъ, главный ихъ 
богъ — ^Ѵоіап, отожествляемый съ Меркуріемъ — былъ не 
только богомъ грома п молніи, по и верховнымъ божествомъ, 
руководившимъ людьми во всѣхъ дѣлахъ. 

Былъ у нихъ и богъ войпы (ТЬуг), и существовали миѳы, 
сходные съ миѳами о Гераклѣ, Одиссеѣ и Ахиллѣ. 
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НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. А.ІІ.29—30 

Богамъ они не строили храмовъ и не дѣлали ихъ идо¬ 
ловъ; мѣстами почитанія боговъ были холмы и рощи. 

Боги требовали жертвъ; нѣкоторые, какъ, напр., ^оіап, 
даже человѣческихъ. 

Большую роль въ жизни германцевъ играли гаданія. Са¬ 
мымъ распространеннымъ способомъ былъ слѣдующій: бралась 
вѣтка дерева и разрѣзывалась на небольшія палочки; каждая 
изъ нихъ отмѣчалась извѣстными знаками. Всѣ эти палочки 
разбрасывались на разостланномъ плащѣ. Лицо, совершавшее 
гаданіе, поднявши глаза къ небу, брало наугадъ нѣсколько 
палочекъ и затѣмъ выясняло вырѣзанные па нихъ знаки. Въ 
случаѣ благопріятнаго результата, это гаданіе должно было 
быть подтверждено другими гаданьями: по крику и полету 
птицъ или по движеніямъ и ржанію копей, запряженныхъ въ 
священную колесницу. 

Для опредѣленія результатовъ предстоявшей войны гер¬ 
манцы пе довольствовались обыкновенными гаданіями: они 
всячески старались достать плѣнника той національности, съ 
которой собирались вести войну, и устраивали единоборство 
между нимъ и однимъ изъ своихъ воиновъ. Исходъ единобор¬ 
ства служилъ указаніемъ на исходъ войны. 

29. Германцы старались не смѣшиваться съ другими на- 29 Пару* 
родами; поэтому наружность ихъ имѣла опредѣленныя черты, пооть г*р- 

свойственныя большинству германцевъ. 
Они, какъ народъ сѣверный, имѣли по большей части 

свѣтлые волосы и голубые глаза; въ глазахъ ихъ римляне за¬ 
мѣчали выраженіе жестокости. 

Они были высоки ростомъ и сильны, но не особенно вы¬ 
носливы; плохо выносили они жару и жажду, лучше — хо¬ 
лодъ и голодъ. 

30. Женщины пользовались у германцевъ большимъ ува- 30 жен- 
женіемъ; онѣ являлись не рабынями, а помощницами и щшш. 
друзьями мужей. 

Большую роль играли онѣ па войнѣ; для возбужденія 
храбрости въ мужчинахъ онѣ бросались въ самый пылъ бптвы 
н своимъ презрѣніемъ къ смерти, своими одушевляющими рѣ¬ 
чами поддерживали мужество воиновъ. Во время битвы онѣ 
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'А.ІІ.31—35 ВОЙНЫ ДЕ ЗАРЯ. 

доставляли сражающимся пищу и питье, а послѣ нея тща¬ 
тельно осматривали и врачевали ихъ раны. 
Женщинъ германцы считали священными и признавали за 

ними даръ пророчества. Намъ извѣстно много такихъ жен- 
щинъ-пророчицъ, которыя часто играли большую роль въ го¬ 
сударственной жизни германцевъ. Такой пророчицей была со¬ 
временница Тацита Веледа, попавшая плѣнницей въ Римъ. 

Бракъ. 31 31. Многобрачія у германцевъ не существовало; жени¬ 
лись они поздно и по возможности на равныхъ себѣ по воз¬ 
расту. Приданое давалось мужемъ и состояло изъ скота и 
оружія. 

Дѣти. 32 32. Дѣти рабовъ и хозяевъ воспитывались всѣ вмѣстѣ въ 
большой простотѣ. 

Въ случаѣ смерти родителей дѣти переходили подъ покро¬ 
вительство ближайшихъ родственниковъ (наиболѣе близкимъ 
считался дядя съ материнской стороны). ^ 

Наслѣдство переходило къ ближайшимъ родственникамъ; 
завѣщаній не существовало. 

Мес». 33 33. Родственныя связи были вообще очень тѣсны; члены 
семьи горой стояли другъ за друга. Каждый обязанъ былъ 
мстить за обиду родственника, вслѣдствіе чего между семьями 
возникали долгія и кровавыя распри. Смертью отплачивалось 
за смерть, смертью и за безчестіе. 

Вира. 34 34. Впрочемъ, обидчикъ могъ избавиться отъ мести за 
обиду, уплативши денежную пеню — виру. Къ ней же при¬ 
говаривался обидчикъ, если дѣло доходило до суда. 

Лицо, не подчинившееся рѣшенію суда, считалось внѣ за¬ 
кона; всякій долженъ былъ его гнать и преслѣдовать, и за 
смерть его виры не полагалось; лѣснымъ жителемъ, также 
волкомъ, звали его германцы, такъ какъ лѣсъ былъ его един¬ 
ственнымъ убѣжищемъ. 

Рабь 35 35. Мы уже говорили, что дѣти свободныхъ и рабовъ 
воспитывались вмѣстѣ; такимъ образомъ рабъ, по мнѣнію гер¬ 
манца, хотя и находился въ полномъ распоряженіи господина, 
но являлся такимъ же человѣкомъ, какъ и онъ самъ, а не 
вещью, какъ это было у римлянъ. 
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НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. А.ІІ.36—40 

36. Такое отношеніе къ рабамъ проявлялось главнымъ 36 Обрабо- 

образомъ въ томъ, что имъ давалась большая самостоятель- ка 80МЛ11- 
ность. Они надѣлялись землей и были на ней вполнѣ само- 
стоятельными хозяевами; за пользованіе землей платился из¬ 
вѣстный оброкъ. 

Поле самого хозяина обрабатывалось членами его семьи. 
Господствующей системой обработки земли была вѣроятно та, 
при которой одно и то же поле не засѣвалось два года под¬ 
рядъ и земля такимъ образомъ имѣла отдыхъ. 

То, чтб мы читали у Цезаря относительно земельныхъ 
надѣловъ, обрабатывавшихся однимъ и тѣмъ же хозяиномъ 
только въ теченіе одного года, врядъ ли можно признать обще¬ 
германскимъ обычаемъ. Такой порядокъ могъ быть только 
мѣстнымъ установленіемъ; вѣроятнѣе, однако, что Цезарь го¬ 
ворить все о той же перемѣнной системѣ хозяйства, Сущность 
которой была ему передана неправильно. 

37. И въ отношенія наказаній положеніе рабовъ было 37 Наказа_ 
очень хорошимъ сравнительно съ положеніемъ ихъ въ дру- ніе рабовъ, 

гихъ государствахъ: тѣлесныя наказанія не были въ обычаѣ. 
Впрочемъ, какъ и у другихъ народовъ, убійство раба престу¬ 
пленіемъ не считалось. 

38. Рабъ, отпущенный на волю, полной свободы не по- 30 Отпѵ- 

лучалъ: права участвовать въ народномъ собраніи онъ не щенпикп. 

имѣлъ и полноправнымъ гражданиномъ не дѣлался; онъ оста¬ 
вался зависимымъ отъ бывшаго своего господина. 

39. Отношеніе германцевъ къ рабамъ и женщинамъ по- 39 Госте_ 
называетъ мягкость и доброту ихъ характера; тѣ же хорошія пріиштво. 

качества они проявляли и въ отношеніяхъ къ чужестранцамъ. 

Германцы были очень гостепріимны; каждый гость для 
нихъ былъ священенъ. Все, чего бы онъ ни попросилъ, онъ 
получалъ въ подарокъ и отдаривать хозяина не былъ обязавъ. 
Когда гость отправлялся въ дальнѣйшій путь, хозяинъ прово¬ 
жалъ его до слѣдующей стоянки, и только тогда считалъ свои 
обязанности исполненными. 

40. Къ недостаткамъ германцевъ надо отнести ихъ лѣнь, 40 нед0. 
ИХЪ отвращеніе КО всякому мирному труду. статки гер- 

манцевъ. 

39 



ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ. 

Рис. 9. Плѣнный германецъ (въ Ватиканскомъ музеѣ). 
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НАРОДЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. А.П.41—42 

41. Когда не было войны, то при всякомъ удобномъ слу- диры 
ча& устраивались пирушки, при чемъ воздержностью ихъ 

Ряс, 10. Германскій воинъ. 

участники не отличались. За этими пирушками постоянно 
происходили ссоры, часто оканчивавшіяся убійствомъ. 

42. Главнымъ напиткомъ на ихъ пирахъ было пиво, дѣ- 42 Налипл, 

давшееся изъ ячыепя и пшеницы; лили они его иногда изъ 
обдѣланныхъ человѣческихъ череповъ. 
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А.ІІ.43—49 ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ. 

Пища. 43 

Раввле- 44 
ченія. 

Похо- 45 
роны. 

Жили- 46 
ща. 

Одежда. 47 

Украше 48 
ЕІЯ. 

Воору- 49 
женіе. 

Вино считалось рѣдкостью и употреблялось только въ при- 
рейнекихъ областяхъ. 

43. Пищу германцы ѣли простую, большею частью мо¬ 
лочную или мясную. Послѣдняя состояла преимущественно изъ 
дичи. 

44. Любимою ихъ забавой былъ танецъ юношей среди 
обнаженныхъ мечей, воткнутыхъ въ землю. Этому танцу гер¬ 
манцы учились съ дѣтства; главною цѣлью танцоровъ было 
заслужитъ одобреніе зрителей. 

Кромѣ этой забавы, германцы любили игру въ кости; и 
здѣсь они проявляли страстность и невоздеряшость своего ха¬ 
рактера: въ увлеченіи они иногда проигрывали самихъ себя, 
и изъ свободныхъ становились рабами. 

45. Повойники сжигались вмѣстѣ съ вооруженіемъ и 
иногда боевымъ конемъ. Затѣмъ прахъ ихъ опускался въ 
землю, и земля покрывалась дерномъ. Память объ усопшемъ 
долго сохранялась среди близкихъ. ^ 

46. Жилища германцевъ строились или изъ дерева, или 
были подобны нашимъ мазанкамъ, т. е. состояли изъ плетня, 
обмазаннаго глиной. Внутри стѣны покрывались чѣмъ-то въ 
родѣ штукатурки. 

47. Несмотря на холодный климатъ, германцы одѣвались 
сравнительно легко: верхняя часть тѣла часто оставлялась 
нагой, иногда покрывалась короткой рубахой; на ногахъ но¬ 
сили они кожаные штаны, поверхъ всего плащъ или звѣри¬ 
ную шкуру (см. рис. 9 и 10). Одежда женщинъ отличалась 
главнымъ образомъ тѣмъ, что дѣлалась исключительно изъ по¬ 
лотна; платье по краямъ обшивалось иногда красными поло¬ 
сами. 

4Й. Металлическія украшенія были въ большомъ употре¬ 
бленіи: кольца, браслеты, ожерелья, діадемы и т. п. изъ 
бронзы и иногда даже изъ золота украшали тѣло и одежду 
германцевъ. 

49. Главную часть вооруженія составляло копье-дротикъ 
(Ггагпеа; рис. 9), которое употреблялось и какъ метательное, 
и какъ наступательное оружіе. Наконечники копій, вслѣдствіе 
недостатка въ желѣзѣ, были невелики. 
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Щитъ, подобно галльскому, состоялъ или изъ досокъ или 
изъ деревянной рамы, заполненной плетеніемъ (рис. 10). 

Остальное оружіе, какъ-то сѣкиры и стрѣлы, имѣло ка¬ 
менные отшлифованные наконечники. 
Мечи во времена Цезаря не были въ употребленіи. 
Такимъ образомъ вооруженіе германцевъ, особенно оборо¬ 

нительное, было чрезвычайно несложно: голову они совсѣмъ не 
закрывали, а защитой ей служили только волоса, часто свер¬ 
нутые на маковкѣ или на правомъ вискѣ въ узелъ; обувь но¬ 
сили они рѣдко (см. рис. 10). 

Б. ЗАВОЕВАНІЕ ГАЛЛІИ. 

I. Гельвеціи. 

1. Таковы были два наиболѣе могущественныхъ народа 1 Завоева- 

западной Европы. Область одного изъ нихъ — галловъ—,на- тельныя. 
’ стремленія 

ходясь между двумя сильными націями, римлянами и герман- римлянъ и 
цами, и отличаясь плодородіемъ и богатствомъ, была завид- германцевъ, 

нымъ пріобрѣтеніемъ и для тѣхъ и для другихъ. 
2. Внутреннее состояніе страны благопріятствовало завое- 2 Положе- 

вательнымъ стремленіямъ сосѣдей. Мы видѣли, что среди галль- н1е Галлш- 
скихъ племенъ происходили постоянныя распри; что наиболѣе 
могущественныя изъ нихъ постоянно стремились къ первен¬ 
ству ; что эта борьба за первенство доселяла раздоръ не только 
между отдѣльными государствами, но и производила смуты и 
ссоры среди гражданъ каждаго галльскаго племени, даже среди 
членовъ одной семьи. 

Эти постоянные раздоры не давали галламъ сплотиться въ 
одно могущественное цѣлое и соединенными силами противо¬ 
стать завоевательному движенію римлянъ и германцевъ. 

3. Въ то время, когда Галлія была отдана въ управленіе 3 Завоева- 

Цезарю, дѣло завоеванія страны и со стороны римлянъ и соыія Римлаа'ъ- 
стороны германцевъ было подвинуто довольно далеко. Римляне 
владѣли большою областью по теченію рѣки Роны и по бе- 
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регу моря и держали въ зависимости отъ себя почти всѣ 
кельтскія племена нынѣшней южной Франціи и многія средней. 

Завоева- 4 4. Съ другой стороны германцы не только вытѣснили 
ЯІвцевъШШ галловъ съ восточнаго берега Рейна, но и сами постепенно за- 

4 хватывали все большее и большее количество земли за Рейномъ. 
Такъ, мы уже знаемъ, что многія племена Бельгики были 

германскаго происхожденія ; въ кельтской Галліи треверы на¬ 
зывали себя выходцами изъ Германіи; узипеты и тенктеры, 
вытѣсненные изъ своего первоначальнаго мѣстожительства, 

. искали только перваго удобнаго случая, чтобы перейти за 
Рейнъ; на югѣ германцы тѣснили Гельвеціевъ. 

Наконецъ, въ самой Галліи, въ землѣ секвановъ, находи¬ 
лась огромная масса германцевъ съ Аріовистомъ во главѣ. 

Задач» 5 5. Такимъ образомъ, рано или поздно, римляне и гер- 
Д^адліивъ манцы должны были столкнуться, и задачей Цезаря было не 

дать германцамъ захватить Галлію, а напротивъ завоеваніемъ 
этой страны для Рима положить между Италіей и Германіей 
преграду въ видѣ цѣлой покоренной и романизованной страны. 

Гмьвеціи. 6 6. Но прежде чѣмъ прійти въ столкновеніе съ герман¬ 
цами, Цезарю пришлось имѣть дѣло съ Гельвеціями. 

Это могущественное кельтское племя, вслѣдствіе Наступа¬ 
тельнаго движенія германцевъ, давно уже помышляло объ оты¬ 
сканіи себѣ болѣе спокойнаго мѣстожительства и давно уже 
готовилось къ переселенію всей массой въ плодородную область 
сантоновъ (сантоны жили въ Аквитаніи, около берега моря, 
на югъ отъ Жиронды, гдѣ нынѣ находится Заіпіоп&е; В V). 

Оргет»- 7 7. Идея выселенія въ Галлію и, если возможно, захвата 
ригъ. главенства въ ней принадлежала, по словамъ Цезаря, знат¬ 

ному гельвецію Оргеторигу. 
Начиная съ 61 года, т. е. за три года до прибытія въ 

Галлію Цезаря, гельвеціи готовились къ переселенію: загото¬ 
вляли хлѣбъ, вьючныхъ животныхъ, тедѣги. 

Между тѣмъ Оргеторигъ, посланный къ сосѣднимъ племе¬ 
намъ для заключенія союзовъ, вступилъ въ тайные переговоры 
съ вліятельнымъ секваномъ Кастикомъ и знатнымъ вдуемъ 
Думноригомъ, братомъ ближайшаго друга Цезаря въ Галліи — 
Дивитіака. 
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Цѣлью переговоровъ было убѣдить названныхъ молодыхъ 
людей захватить въ свои руки царскую власть въ своихъ го¬ 

сударствахъ: Оргеторигь долженъ былъ сдѣлаться царемъ Гель¬ 
веціевъ и помочь союзникамъ упрочить свою власть. 

Планъ этотъ, однако, вб-время сдѣлался извѣстенъ Гельве¬ 
ціямъ, и Оргеторигь поплатился за свои честолюбивыя стре¬ 

мленія жиздью. 
8. Смерть Оргеторига не помѣшала, однако, гельвеціямъ 8 Высту- 

привестп въ исполненіе свое намѣреніе: 24 марта 58 года пленіп 
гельвеціи, въ количествѣ 263 тыс., съ женами и дѣтьми, съ гѳльввц1евъ 
запасами муки на три мѣсяца, съ огромнымъ обозомъ (не 
менѣе 8.000 повозокъ) двинулись въ путь. Къ нимъ присое¬ 

динилось нѣсколько другихъ племенъ; такимъ образомъ дви¬ 

гавшаяся орда представляла собою внушительную массу въ 
368 тыс. человѣкъ, если только Цезарь не преувеличиваетъ. 

Чтобы отнять у себя всякую возможность вернуться, они пред¬ 

варительно сожгли всѣ свои города и деревни. 

9. Цезарь, получившій уже въ это время въ управленіе 9 дѣйствія 
провинцію, узнавши объ этомъ движеніи Гельвеціевъ, немед- Дв8»Ря р 

ленно выѣхалъ изъ Рима и поспѣшилъ въ Галлію съ цѣлью ПРиі™Ы 

противостать нашествію. 

Онъ прекрасно ношшалъ всѣ печальныя для Рима по¬ 
слѣдствія этого движенія. 

Прежде всего онъ боялся, что германцы сейчасъ же за¬ 

хватятъ страну. гельвеціевъ и такимъ образомъ очутятся въ 
непосредственномъ сосѣдствѣ съ римской провинціей, откуда 
не такъ далеко было и до Италіи. 

Кромѣ того, гельвеціи могли объединить Галлію подъ сво¬ 

имъ главенствомъ и такимъ образомъ сдѣлать ея завоеваніе 
для Цезаря гораздо болѣе затруднительнымъ. 

Независимо отъ этого, движеніе такой массы народа 
черезъ римскую провинцію и земли дружественныхъ Цезарю 
эдуевъ ничего, кромѣ разоренія и убытковъ, не могло при¬ 

вести этимъ странамъ и могло кромѣ того возбудить возста¬ 
ніе среди аллоброговъ. 

Наконецъ походъ гельвеціевъ давалъ прекрасный поводъ 
вмѣшаться во внутреннія дѣла галловъ. 
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Два пути. 10 10. Гельвеціямъ въ ихъ движеніи въ страну сантоновъ 
представлялось на выборъ два пути: одинъ по странѣ секва- 
новъ черезъ узкій проходъ между горами Юры и рѣкой Ро¬ 
ной, другой, перейдя черезъ Рону, по области аллоброговъ и 
римской провинціи. Послѣдній путь былъ гораздо удобнѣе, 
такъ какъ по первому не могло двигаться болѣе одной телѣги 
въ рядъ. 

Посолъ- 11 11. Желая мирно устроить дѣло, гельвеціи послали къ 
ство къ Цезарю пословъ съ просьбою пропустить ихъ безпрепятственно 
езарю- черезъ римскую провинцію. Они давали обѣщаніе вести себя 

смирно и не причинять странѣ никакого ущерба. 

Попытка 12 12. Цезарь потребовалъ себѣ нѣсколько дней на размы- 
прорваться шленіе. Этимъ временемъ онъ воспользовался для укрѣпленія 
’скую про- береговъ Роны на томъ протяженіи, гдѣ она была удобна для 
винцію. переправы. 

Силы, которыми онъ располагалъ, состояли изъ одного 
легіона и наскоро набранныхъ тутъ же въ провинціи вспо¬ 
могательныхъ войскъ. 

Въ назначенный день онъ отвѣтилъ на предложеніе Гель¬ 
веціевъ рѣшительнымъ отказомъ. Тѣ попытались было про¬ 
рваться силой, по были отражены. 

Такимъ образомъ Гельвеціямъ оставался одинъ только путь 
черезъ земли секвановъ и эдуевъ. Но для движенія но этому 
пути нужно было согласіе названныхъ народовъ; согласія этого 
они добились при посредствѣ извѣстнаго уже намъ Думнорига, 
нользовавшагося большимъ вліяніемъ не только у себя дома, 
но и среди секвановъ. 

Много потребовалось времени, какъ для переговоровъ, такъ 
и для движенія всей массы Гельвеціевъ съ ихъ огромнымъ 
обозомъ черезъ узкій проходъ, а между тѣмъ Цезарь успѣлъ 
увеличить свое войско до 6 легіоновъ, вызвавши три легіона 
изъ Аквилеи (на сѣв. берегу Адріатическаго моря) и набравши 
два новыхъ въ сѣверной Италіи. 

Поводомъ къ началу военныхъ дѣйствій послужили просьбы 
эдуевъ защитить ихъ отъ насилій двигавшихся по ихъ странѣ 
Гельвеціевъ; о томъ же просили и аллоброги. 
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13. Со всѣмъ своимъ войскомъ быстро двинулся Цезарь 13 Истребле- 

противъ Гельвеціевъ, занятыхъ въ то время нереправой че- ні® ”г^ого 
резъ Сону. 

Выждавши время, когда только одинъ нагъ (тигуринскій) 
изъ четырехъ остался по сю сторону рѣки, Цезарь внезапно 
напалъ на него и произвелъ среди смущенныхъ неожидан¬ 
ностью нападенія Гельвеціевъ страшную рѣзню. 

Пагъ, истребленный римлянами, былъ какъ разъ тотъ, ко¬ 
торый 50 лѣтъ тому назадъ, во времена нашествія кимвровъ 
и тевтоновъ, разбилъ на голову войско консула Луція Кассія 
Лонгина. Цезарю было особенно пріятно, что несчастіе обру¬ 
шилось именно на этотъ пагъ, и по личнымъ причинамъ: въ 
упомянутой битвѣ погибъ одинъ изъ его свойственниковъ. 

Немедленно послѣ сраженія Цезарь въ одинъ день пере¬ 
правился черезъ Сону; гельвеціи же употребили на ту же 
переправу 20 дней. 

14. Пораженные гибелью части своего войска и быстротою 14 шрего-* 

дѣйствій Цезаря, гельвеціи рѣшились вступить съ Цезаремъ в°ры 0 МИРѢ- 
въ переговоры о мирѣ. 

Посломъ выбранъ былъ восьмидесятилѣтпій Дивиконъ, 
предводительствовавшій тигуринами во время упомянутаго по¬ 
раженія римлянъ. 

Въ рѣчи, полной достоинства, престарѣлый герой пред¬ 
лагалъ Цезарю заключить съ гельвеціями миръ, обѣщая, что 
они поселятся тамъ, гдѣ того пожелаетъ Цезарь. 

И выборъ посла и тонъ рѣчи сильно повредили Гельве¬ 
ціямъ: Цезарь потребовалъ отъ нихъ удовлетворенія эдуевъ и 
аллоброговъ за причиненные имъ убытки и выдачи заложни¬ 
ковъ. е 

«Гельвеціи привыклп получать заложниковъ, а не давать 
ихъ», былъ отвѣть посла; зтимъ переговоры закончились. 

На слѣдующій день гельвеціи двинулись въ путь; Цезарь 
слѣдовалъ за ними по пятамъ, выжидая удобнаго случая дать 
сраженіе. Такъ прошло полмѣсяца. 

15. Между тѣмъ римское войско начало чувствовать не-15 Думно- 

достатокъ въ провіантѣ: эдуи, несмотря на обѣщаніе, ватяга- 
вали доставку его со дня на день. 
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Для выясненія причинъ такого промедленія Цезаремъ 
былъ созванъ совѣтъ изъ старѣйшинъ эдуевъ; въ собраніи въ 
числѣ другихъ участвовали извѣстный намъ Дивигіакъ и вер- 
гобретъ Дискъ. 

Изъ рѣчи Лиска въ собраніи и изъ бесѣды съ нимъ съ 
глазу на глазъ Цезарь узналъ, что у эдуевъ существуетъ 
партія, враждебная Риму: эта партія предпочитала подчи¬ 
ниться родственнымъ Гельвеціямъ, чѣмъ чужимъ римлянамъ. 

Душою партіи былъ Думноригъ: онъ, по словамъ Лиска, 
былъ виновникомъ задержекъ въ доставкѣ провіанта; онъ сво¬ 
имъ бѣгствомъ вызвалъ недавнее пораженіе римской конницы 
въ стычкѣ съ гельвеціями. 

Думпоригу грозило суровое наказаніе, но мольбы его брата 
Дивитіака спасли его: Цезарь ограничился тѣмъ, что сдѣлалъ 
Думноригу выговоръ и приставилъ къ нему стражу. 

Ошибка 16 16. Въ тотъ же день представился случай дать сраженіе. 
Консидія. Гельвеціи расположились на ночь у подошвы горы. Цезарь, 

сообразивъ всю выходу расположенія своего войска на горѣ, 
послалъ легата Тита Лабіена занять гору, чтобы затѣмъ одно¬ 
временно съ нимъ напасть на расположившихся у подошвы 
горы Гельвеціевъ. 

Лабіену удалось занять гору, но планъ Цезаря рушился 
вслѣдствіе ошибки Консидія: посланный па развѣдки, онъ при¬ 
нялъ воиновъ Лабіена за Гельвеціевъ и сообщилъ Цезарю, что 
гора занята непріятелемъ. 

Рѣши- 17 17. Между тѣмъ у Цезаря оставалось провіанта всего на 
тельный бой; два дня: для пополненія запасовъ онъ рѣшился повернуть къ 
гельвеЩевъ. главному городу эдуевъ — Бибракте (Д IV). 

Гельвеціи, не желая дать Цезарю возможности запастись 
провіантомъ, начали нападать па римскій аррьергардъ. 

Наступилъ рѣшительный моментъ. Непріятельскія войска 
выстроились другъ противъ друга на двухъ холмахъ: римляне 
обычнымъ тройнымъ строемъ, имѣя въ запасѣ два повона- 
бранныхъ легіона, Гельвеціи — густой фалангой. а 

Битву начала римская конница, но была отброшена съ 
урономъ. Вслѣдъ затѣмъ Гельвеціи густыми рядами начали на 
ступленіе. Цезарь для возбужденія мужества въ солдатахъ ве- 
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дѣлъ увести всѣхъ лошадей и въ томъ числѣ свою и послѣ 
ободрительной рѣчи довелъ войско въ битву. 

Римляне начали сраженіе, по своему обыкновенію, пу¬ 
стивъ въ непріятеля копья. Эти копья, пронизавши иногда по 
нѣсколько хрупкихъ галльскихъ щитовъ, загибались въ остріѣ 
и такимъ образомъ отнимали сразу у нѣсколькихъ враговъ 
возможность защищаться. При такихъ условіяхъ гельвеціи 
предпочитали бросать щиты и сражаться незащищенными. 

Сраженіе было жаркое; наконецъ, гельвеціи начали от¬ 
ступать къ находившейся поблизости горѣ. Въ это время 
арьергардъ ихъ, состоявшій изъ бойевъ и тулинговъ, произ¬ 
велъ нападеніе на флангъ римлянъ; видя это, отступавшіе 
обернулись, и битва завязалась вновь. 

Послѣ долгаго и упорнаго боя часть гельвеціевъ удалилась 
на гору, часть къ обозу. 

Послѣдняя вспышка сраженія произошла уже вечеромъ у 
телѣгъ; наконецъ, и обозъ былъ захваченъ римлянами. 

Весь этотъ день гельвеціи бились съ отчаянною отвагой; 
даже отступая, они продолжали сражаться; въ послѣдней 
схваткѣ около обоза они поражали враговъ съ высоты своихъ 
телѣгъ и били ихъ, просовывая копья между колесами. 

18. Сто тридцать тысячъ (изъ 368) оставшихся въ жи¬ 
выхъ гельвеціевь отступили. Цезарь не преслѣдовалъ ихъ въ 
теченіе трехъ дней; онъ только объявилъ всѣмъ галльскимъ 
племенамъ, что всякаго, оказавшаго помощь гедьвеціямъ, онъ 
будетъ считать за врага. 

Доведенные до крайности, гельвеціи просили мира и по¬ 
лучили его на условіяхъ выдачи перебѣжчиковъ и оружія. 

Между тѣмъ шесть тысячъ человѣкъ изъ вербигенскаго 
пага, надѣясь незамѣтно уйти ночью, двинулись по напра¬ 
вленію къ Рейну. По приказанію Цезаря, галльскія племена, 
черезъ земли которыхъ отправились вербигены, привели ихъ 
назадъ. Цезарь поступилъ съ ними какъ съ врагами, т. е. 
продалъ ихъ въ рабство. 

Остальные гельвеціи получили отъ Цезаря приказаніе 
вернуться домой; хлѣбъ имъ должны были доставлять въ 

Греи. ■ ршсх. шее. Цесарь. Зап. о Гааіеек. ». » нэбр. отр. (Текстъ). 4 

18 Участь 
побѣжден¬ 
ныхъ. 



Значеніе 
борьбы съ 
Аріови- 
стомъ. 

БЛ.1 ВОЙНЫ 'ЦЕЗАРЯ. 

первое время алдоброги. Войн поселены были Цезаремъ въ 
странѣ эдуевъ. 

Такъ окончилась попытка Гельвеціевъ. 

Теперь Цезарю предстояла борьба съ другимъ страшнымъ 
врагомъ — Аріовистомъ. 

II. Аріовистъ» 

1. Кто такой былъ Аріовистъ, мы уже знаемъ изъ словъ 
самого Цезаря. Это былъ предводитель нѣсколькихъ герман¬ 

скихъ племенъ, которымъ тѣсно стало на родинѣ и которыя 
искали новыхъ земель, новыхъ мѣстъ для поселенія. 

Галлія, какъ было сказано выше, съ своимъ болѣе мяг¬ 

кимъ климатомъ и менѣе дикой природой, представляла для 
нихъ заманчивую добычу. 

Занятіе земли секвановъ было только началомъ; нѣтъ ни¬ 

какого сомнѣнія, что, если бы Аріовистъ не встрѣтилъ со¬ 

противленія со стороны Цезаря, онъ все продолжалъ бы рас¬ 

ширять свои владѣнія въ Галліи. 

Цезарь все это прекрасно понималъ; кельтскія племена, 

разрозненныя, обезсиленныя вѣчными раздорами, не могли 
ему казаться настолько же опасными, какъ сильные и храбрые, 

соединенные подъ властью одного вождя германцы. 

Побѣдой надъ гельвеціями Цезарь обезопасилъ Римъ отъ 
германскаго нашествія со стороны верховьевъ Рейна; теперь 
предстояла не менѣе трудная задача помѣшать дальнѣйшему 
распространенію германской власти въ средней части Галліи 
или хотя бы задержать дальнѣйшій притокъ германскихъ сидъ 
изъ-за Рейна. Поэтому-то первымъ и главнымъ требованіемъ 
Цезаря во всѣхъ его переговорахъ съ Аріовистомъ было: ш 
вызывать изъ Германіи новыхъ отрядовъ и довольствоваться 
тѣми землями, которыя уже находились въ его рукахъ. 

Въ борьбѣ Цезаря съ Аріовистомъ галлы стояли на сто¬ 

ронѣ Цезаря. Это вполнѣ понятно, если принять во внима¬ 

ніе, что Цезарь въ то время еще не выказывалъ стремленія 
къ захвату всей Галліи, а напротивъ являлся какъ бы двой- 
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нымъ ея освободителемъ: онъ только-что прогналъ Гельвеціевъ 
и теперь готовъ былъ затѣять войну съ Аріовистомъ, исклю¬ 
чительно, какъ казалось, для того, чтобы защитить угнетен¬ 
ныхъ галловъ. Дальнѣйшія намѣренія Цезаря предвидѣли 
только очень немногіе изъ галловъ. 

Въ борьбѣ съ Аріовистомъ Цезарь дѣйствовалъ не только 
въ союзѣ съ галлами, но даже и по ихъ просьбѣ. Поводомъ 
къ началу военныхъ дѣйствій и, слѣдовательно, къ вмѣша¬ 
тельству во внутреннія дѣла Галліи послужили, какъ сказано, 
просьбы галловъ, главнымъ образомъ эдуевъ, офиціальнымъ 
защитникомъ и покровителемъ которыхъ Цезарь являлся во 
все время своего намѣстничества въ Галліи. 

1 2. Веііо Неіѵеііогшн сопіееіо, іоііиз іеге Оаіііае Іе^аіі, 2 Собраніе 
ргіпсірез сіѵііаіит, ай Саезагет дгаіиіаіит сонѵепегипі: ^просьбы* 

іпіеііедвге зезе, іатеізі рго ѵеіепЪиз Иеіѵеііогит іпіигііз ро- ИГЬ- 
риіі Штат аЪ Шз роепаз ЪеИо гереііззеі, іатеп еат гвт 
поп тгпиз ех изи іеггае Оаіііае диат рориіі Штат ассі- 
сііззе, ргоріегеа диоЛ ео сопзіііо, /іогепііззітіз геЪиз, йотоз 
зиаз Неіѵеііі геіідиіззепі, иі іоіі Оаіііае Ъеііит іп[еггепі іт- 
регіодие роіігепіиг іоситдие сіотісіііо ех тадпа соріа йеііде- 

гепі, диет ех отпі Оаіііа оррогіипгззітит ас /гисіиозіззітит 
тйісаззепі, геіідиаздие сіѵііаіез зІірепАіагіаз ЫЪегепі. 

2 Реііегині, иі зіЬі сопсіііит іоііиз СаШае іп йіет сегіат 
іпйісеге ійцие Саезагіз ѵоіипіаіе іасеге Іісегеі: зезе ІіаЬеге 
диазсіат гез, диаз ех соттипі сопзепзи аЪ ео реіеге ѵеііепі. 

8 Еа ге регтізза, <1іет сопсіііо сопзіііиегині еі іигеіигапйо, 

пе фііз епипііагеі, пізі циіЬиз соттипі сопзіііо тапйаіит 
еззеі, іпіег зе запхегипі. (I, 30). 

4 Ео сопсіііо йітіззо, ійет ргіпсірез сіѵііаіит, циі апіе 
Гиегапі, ай Саезагет гетегіегипі реііепшідие, иіі зіЬі зесгеіо 
йе зиа отпіитцие заіиіе сит ео а^еге Іісегеі. 

5 Еа ге ітреігаіа, зезе отпез Яепіез Саезагі ай рейез ргоіе- 

сегипі: поп тіпиз зе іЛ сопіепДеге еі ІаЪогаге, пе еа, диав 
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діхіззепі, епипііагепіиг, диат иіі еа, диае ѵеЛепі, ітреігагепі, 
ргоріегеа диод,, зі епипііаіит еззеі, зиттит іп сгисіаіит зе 
ѵепіигоз ѵідегепі. 

Ьосиінз езі рго Ьіз БіѵШасиз Аейииз: СаШае іоііиз /ас- 6 

ііопез езвв диаз; Ъагит аііегіиз ргіпсіраіит іепеге Аедиоз, 

аііегіиз Агѵвгпозу^ 

Ш сит іатореге де роіепіаіи Мег зе тиііоз аппоз соп- т 
Іепдегепі, {асіит еззе, иіі аЪ Агѵетіз Ведиапщие Ѳегтапі 
тегседе агсеззегепіиг*У 
Кошт ргіто сггсііег тгііа ХУ Вігепит ігапзгззе; розіеа- 8 

диат адгоз еі сиііит еі соріаз Саііогит Іютіпез (егі ас Ьаг- 

Ъагі адатаззепі, Ігадисіоз ріигез; пипс еззе іп Оаіііа ад сеп- 

іит еі ѵідіпіі тіііит питегит. 

Сит Ыз Аедиоз еогитдие сііепіез зетеі аідие гіегит агтіз 9 

сопіепдіззе; тадпат саІатіШет риізоз ассеріззе, отпет поЫ- 

Шаіет, отпет зепаіит, отпет едиііаіит атізіззе. ()иіЬиз 
ргоеіііз саІатііаііЬиздие /'гасіоз, диі еі зиа ѵігШе еі рориіі 
Вотапі Ъозріііо аідие атісіііа рѣгітит апіе іп СаИіа роіиіз- 

зепі, соасіоз еззе Зедиапіз оЪзідез даге поЫІіззітоз сіѵіЫіз еі 
іигешгапдо сіѵііаіет оЪзігіпдеге, зезе педие оЪзідез гереШжоз, 

педие аихіііит а рориіо Вотапо ітріогаіигоз педие гесизаіжоз, 

дио тіпиз регреіио зиЪ Шотт дісіопе аідие ітрегіо еззепі. 
Спит зе еззе ех отпі сіѵііаіе Аедиогит, диі аддисі поп ю 

роіиегіі, иі іигагеі аиі ЫЪегоз зиоз оЪзідез дагеі. ОЪ еат гет 
зе ех сіѵііаіе ргоридіззе еі Вотат ад зепаіит ѵепіззе аихіііит 
розіиіаіит, диод зоіиз педие іигеіигапдо педие оЪзідіЪиз 
іепегеіигу 

8есВ реіиз ѵісіогіЪиз Зедиапіз диат Аедиіз ѵісііз ассідіззе, п 
ргоріегеа диод Агіоѵізіиз, гех Сегтапогит, іп еогит /іпіЪиз 
сопзедіззеі Іегііатдие рагіет адгі Ведиапі, диі еззеі 'оріітиз 
іоііиз СаШае, оссираѵіззеі еі пипс де аііега рагіе іегііа 8едиа~ 

поз деседеге іиЪегеі, ргоріегеа диод раисіз тепзіЬиз апіе Еа~ 
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гйЛит тііга Тютіпит ХХІ1П ад еит ѵепіззепі, дигЬиз Іосиз 
ас звдез рагагепіиг. Риіигит еззе раисіз ашіз, иіі отпез ех 
Оаіііае $піЬиз реііегепіиг, аідие отпез Оегтапі Шепит ігапз- 

ігепі: педие епіт соп(егтдит еззе ОаШсит сит Оегтапогит 
адго, педие капе сопзиеіидіпет ѵісіиз сит Ша сотрагапдат/ 

12 Агіоѵізійт аиіет, ѵі зетеі Ѳаііогит сорте ргоеііо ѵісеггі, 
диод ргоеііит /'асіит зіі АдтадеіоЪггдае, зирегЪе еі сгидеіііег 
ітрегаге, оЪзідез поЫІгззіті сиіиздие ІгЬегоз розсеге еі іп еоз 
отпіа ехетріа сгисіаіиздие едеге, зі диа гез поп ад пиіит 
тЬ ад ѵоіипіаіет еіиз ('асіа зіі. Нотіпет еззе ЬагЪагит, 

ігасипдит, Іетегагіит; поп роззе еіиз ітрегіа йіиііиз зизііпеге. 

Шзі зі диід іп Саезаге рориіодие Ііотапо зіі аихіііі, отпіЬиз 
Оаіііз ідет еззе /1асіепдит, диод Леіѵеііі /есегіпі, иі дото 
етгдгепі, аііид дотіеіііит, аііаз зедез, гетоіаз а Ѳегтапіз, 

реіапі /і’огіипатдие, диаеситдие ассідаі, ехрегіапіиг. 

13 Наес зі епипііаіа Агіоѵізіо зіпі, поп диЫіаге, диіп де от- 

піЪиз оЪзідіЪиз, диі арид еит зіпі, дгаѵіззітит зирріісіит 
зитаі. 

14 Саезагет ѵеі аисібгйаіе зиа аідие ехегсііиз ѵеі гесепіі 
ѵісіогіа ѵеі потіпе рориіі Лотапі деіеггеге роззе, пе таіог 
тиііііидо Оегтапогит Шепит ігадисаіиг, ОаШатдие отпет 
аЪ Агіоѵізіі іпіигга роззе де^епдеге. (I, 31). 

15 Нас огаііопе аЬ БіѵШасо ЬаЪііа, отпез, диі айегапі, 
та§по Яеіи аихіііит а Саезаге реіеге соерегип^г 

16 АпітасіѵегііЬ Саезаг шюв ех отпіѣиз 8едиапоз піЫІ еагшп 
гегит Гасеге, диаз ееіегі іасегепі, зей ігізіез еарііе йетіззо 
іеггат іпіиегі. Еіиз геі диае саиза еззе!, тігаіиз ех ірзіз 
диаезііі. №Ы1 Зедиапі гезропсГеге, зесі іп еайет Ігізііііа 
іасііі регтапеге. Сит аЬ Ыз заеріиз диаегегеі педие иііат 
отпіпо ѵосет ехргітеге роззеі, Мет Біѵкіасиз Аейииз 
гезропсШ: кос еззе тізегіогет еі дгаѵіогет (огішат 8-едиапо- 

гит диат геіідиогит, диод зоіі пе іп оссиііо диідет диегі 
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Перего¬ 
воры съ 
Дріовп- 
стомъ. 

педие аихіііит ітріогаге аисіегепі аЪзепііздие Апоѵгзіі сгийе- 

Іііаіет, ѵеіиі зі согат айеззеі, Ьоггегепі, ргоріегеа диой геіі 
диіз Іатеп {идае (асиііаз йагеіиг, Бедиапіз ѵего, диі іпіга 
(тез зиоз Агіоѵізіит гесеріззепі, диогит оррійа отпіа іп 
роіезіаіе еіиз еззепі, отпез сгисіаіиз еззепі рег(егепйі. (I, 82). 

Нів геішз содпіііз, Саезаг Оаііогит апітоз ѵегЪіз сопйг- 17 

таѵіі роШсііиздие езі зіЬі еага гет сигае ГиШгат: тадпат зе 
ІшЬегд зрет еі Ъепе/ісіо зио еі аисіогііаіе аййисітп Агіоѵізіит 
(ѵпет іпіигііз (асіигит. Нас огаііопе Ііаѣііа, сопсіііит йітізіі. 

Еі зесипйит еа тиііае гез еит ЬогіаЪапіиг, ^иаге зіЪі 
еат гет содііапйат еі зизсіріегкЗат риіагеі, ітргітіз, ^ио<і 
Аейиоз, Ггаігез сопзапдитеоздие заерепитего а вепаіи арреі- . 

Іаіоз, іп зегѵііиіб аЦие іп йісіопе ѵійеЬаі Оегтапогит іепегі 
еогипщие оЬзійез еззе арий Агіоѵізіит ас 8е^иапоз іпіеііе- 

деЪаі; циой іп іапіо ітрегіо рориіі Еотапі іигріззітит зіЬі 
еі геі риЫісае еззе агЪіігаЪаіиг. Раиіаііщ аиіет Сіегтапоз 
сопзиезсеге Шіепит ігапзіге еі іп Оаіііат тадпат еогит 
тиііііийіпет ѵепіге рориіо Вотапо регісиіозит ѵійеЬаі, педие 
зіѣі Ьотіпез іегоз ас Ъагѣагоз іетрегаіигоз ехівіітаЪаі, диіп, 
сит отпет Оаіііат оссираѵіззепі, иі апіе СітЪгі Теиіопідие 
Гесіззепі, іп ргоѵіпсіат ехігепі аЦие іпйе іп Ііаііаш сопіеп- 

Йегепі, ргаезегііт сит Йедиапоз а ргоѵіпсіа позіга Кіюйапиз 
(Ііѵійегеі; диіЪиз геЬиз диат таіиггіте оссиггепйшп риіаѣаі. 

Ірзе аиіет Агіоѵізіиз іапіоз зіЪі зрігііив, іапіат аггодапііат 
зитрвегаі, иі іегепйиз поп ѵісіегеіиг. (I, 33). 

3. Оиат оЪ гет ріасиіі еі, иі ай Агіоѵізіит Іедаіоз тіііе- 1 

геі, диі аЬ ео ровіиіагепі, иіі аіідиет Іосит тейіит иігіив- 

дие соііодиіо Йеіідегеі: ѵеііе зезе сіе ге риЫіса еі зиттгз 
иігпщие геЬиз сит ео адеге. 

Еі Іедаііопі Агіоѵізіиз гевропйіі: зі диісі ірзі а Саезаге а 
ориз еззеі, зезе ай еит ѵепіигит (иіззе; зі диій Ше зе ѵеШ, 

Шит ай зе ѵепіге орогіеге. Ргаеіегеа зе педие зіпе ехегсііи 
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іп еаз рагіез ОаШае ѵепіге аи&еге, диаз Саезаг роззійегеі, 

педие ехегсііит зіпе тадпо соттеаіи аідие тоіітепіо іп шит 
Іосит сопігакеге роз&е. 8іЫ аиіет тігит ѵіНегі, дгші іп зиа 
Оаіііа, диат Ъеііо ѵісіззеі, аиі Саезагі аиі отпіпо рориіо Во- 

тапо педоііі еззеі. (I, 34). 

3 Ніз гезролзіз а<і Саезагеш геіаііз, ііегшп ай еиш Саезаг 
Іедаіоз сит Ьіз тапйаііз тііііі: диопіат, іапіо зио рориіідие 
Вотапі Ъепе$сго аЦесіиз, сит іп сопзиіаіи зио гех аідие 
атісиз а зепаіи арреііаіиз еззеі, Ыпс зіЫ рориіодие Вотапо 
дгаііат ге/еггеі, ѵі іп соііодиіит ѵепіге іпѵііаіиз дгаѵагеіиг 
педие сіе соттипі ге сіісепсіит зіЫ еі содпозсетіит риіагеі, 

Ьаес еззе, диае аЬ ео розіиіагеі: ргітит, пе ідиат тиШіисІі- 
пет Нотіпит атрііиз ігапз ВУіешт іп ОаТНат Ігайисегеі; 

Леіпйе оЬзісІез, диоз ЬаЬегеі аЪ Аесіиіз, геМегеІ Ведиапіздие 
регтШегеі, иі, диоз ИИ ІіаЪегепі, ѵоішіаіе еіиз геМеге ’ ііііз 
Іісегеі; пеѵе Аесіиоз іпіигіа Іасеззегеі, пеѵе Ыз зосііздие еогит 
Ъеіігт іп/еггеі. 8і Ш На /есіззеі, зіЫ рориіодие Вотапо рег- 

реіиат дгаііат аідие атісіііат сит ео (иіигат; зі поп 
ітреігагеі, зезе, диопіат Ж. Меззаіа Ж. Різопе сопзиІіЪиз 
зепаіиз сепзиіззеі, иіі, диіситдие ОаШат ргоѵіпсіат оЫіпегеі, 

дгсоіі соттосіо геі риЫісае (.асеге роззеі, Аесіиоз сеіегоздие 
атісоз рориіі Вотапі Не{еп<1егеі, зе Аесіиогит іпіигіаз поп 
педіесіигит. (I, 3&). 

4 Ай Ьаес Агіоѵізіиз гезропйіі: ігіз еззе ЪеТН, иі, диі ѵісіз- 
зепі, Из, диоз ѵісгззепі, диет асі тосіит ѵеііепі, ітрегагепі: 

Нет рориіит Вотапит ѵісііз поп сиі аііегіиз ргаезсгіріит, 

зесі асі зиит агЫігіит ітрегаге сопзиеззе. 8і ірзе рориіо Во¬ 

тапо поп ргаезсгіЪегеі, диет асі тосіит зио іиге иіегеіиг, поп 
орогіеге зезе а рориіо Вотапо іп зио іиге тресіігі. Аесіиоз 
зіЫ, диопіат ЬеШ /іогіипат іетріаззепі еі агтіз сопдгеззі ас 
зирегаіі еззепі, зіірепсііагюз еззе {асіоз. Жадпат Саезагет іп- 

іигіат {асеге, диі зио айѵепіи ѵесіідаііа зіЬі йеіегіога /1асегеі. 



Б.ІІ.4 ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ. 

Начало 4 
военныхъ 

дѣйствій; па¬ 
ника въ 
римскомъ 
лагерѣ. 

Аейиіз зе оЪзійез теМгіигит поп езве, педие гіз педие 5 

еогит восііз іпіигій Ъеііит Шаіигит, ві іп ео тапегепі, диой 
сопѵепіззеі, віірепсііитдие диоіаппіз репйёгепі; ві Ш поп /есіз- 

зепі, Іопде ш (гаіегпит потоп рориіі Еотапі а{ѵіигит. 

(^иосі зіЫ Саезаг йепипііагеі зе Аейиогит іпіигіаз поп 6 

педіесітит, петіпет весит віпе вш ретісіе сопіепйше. 

Сит ѵеііеі, сопдгейегеіиг: іпіеііесіигит, диіА іпѵісН Оегтапі, 
ехегсііаііззіті іп агтіз, диі іпіег аппов Х1І1І Іесіит поп 
виЫзвепІ, ѵігМе роззепі. (I, 36). 

4. Паес еойет іетроге Саезагі тапйаіа геІегеЪапіиг, еі 1 
Іе^аіі аЬ Аейиіз еі а Тгеѵегіз ѵепіеЪапі: Аейиі циезіит, 

диой Нагййез, пирег іп Оаіііага ігапзрогіаіі еззепі, йпеа 
еогит рориіагепіиг: везе пе оЪзійіЬив диіЛет йаііз расет 
Агіоѵізіі гейітеге роіиіззе; Тгеѵегі аиіет, радов сепіит 8ие- 

Ъогит ай гірат Екепі сопзейіззе, диі Шіепит Ігапзіге сопа- 

гепіиг; Ыз ргаееззе N азиат еі СгтЪегіит /гаігез. (^иіЪиз 
геЪиз Саезаг ѵеЬешепіег соттоіиз таіигапйит зіЪі ехізіі- 

таѵіі, пе, зі поѵа тапиз БиеЪогшп сит ѵеіегіЪиз сорііа 
Агіоѵізіі зезе сопіипхіззеі, тіпиз Іасііе гезізіі роззеі. Ііацие, 

ге ігитепіагіа диат сеіеггіте роіиіі сотрагаіа, та§піа Ш- 

пегіЪиз ай Агіоѵізіит сопіепйіі. (I, 37). 

Сит ігійиі ѵіат ргосеззіззеі, пипііаіит езі еі Агіоѵіаіит а 
сит зиіз отпіЪиз сорііз ай оссирапйит Ѵезопііопет, ^иой 
езі оррійит тахітит 8е^иапо^ит, сопіепйеге ігійищие ѵіат 
а зиіз йпіЬиз ргоіесіззе. 

Ій пе ассійегеі, та§пореге віЪі ргаесаѵепйит Саезаг $ 

ехізіітаѣаі. Каггщие отпіит гегит, диае ай Ьеііит изиі 
егапі, зшпта егаі іп ео оррійо Іасиііаз, ^ие паіига Іосі 
зіс типіеЪаіиг, иі та^пат ай йисепйит Ьеііит йагеі іасиі- 
іаіет, ргоріегеа ^иой Йитеп БиЪіа, иі сігсіпо сігситйисіит, 

раепе іоіит оррійит сіпдіі; геіщиит зраііит, диой езі поп 
атр1іи8 рейшп М аехсепіогит, диа Йитеп іпіегтііііі, топа 
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сопііпеі та§па аійіийіпе, ііа, иі гайісез топііз ех иігадие 
рагіе гірае Йитіпіз сопііп^апі. Ниш; тигиз сігситйаіиз 
агсет еШсіІ еі сит оррійо сотипдкх 

Нис Саезаг та^піз посіигпіз Йіит^ие ійпегіЬиз сопіеп- 

Йіі оссираН^ие оррійо іЬі ргаевійіит соИбсаІ. (I, 38). 

5 Бит раисоз йіез ай Ѵезопііопет геі Ігитепіагіае сот- 

теайщие саиза тогаіиг, ех регсопіайопе позігогит, ѵосіЪиз- 
^ие Сгаііогит ас тегсаіогит, диі іп§епй тадпііийіпе согро- 

гит Ѳегтапоз, іпсгейіЪіН ѵігіиіе аЦие ехегсііайопе іп агтіз 
еззе ргаейісаЪапІ (заерепитего зеве сит Ыз соп^геззоз пв 
тиійіт диійет аЦие асіет осиіогит Йісеѣапі іегге роіиіззе), 

Іапіиз зиЪіІо іітог отпет ехегеііит оссираѵіі, иі поп те- 
Йіоегііег отпіит тепіез апітоз^ие регІигЪагеІ. 

в Ніс ргітит огіиз езі а ІгіЪипіз тііііит, ргаеГесйз геіі- 
циізцие, ^иі, ех игѣе атісійае саиза Саезагет зесий, поп 
тадпшп іп ге тііііагі изит ЬаЬеЬапІ; ^ио^ит аііиз аііа 
саиза іііаій, диат зіЪі ай ргоіісізсепйит песеззагіат еззе 
йісегеі, реіеѣаі, иі еіиз ѵоіипіаіе йізсейеге Іісегеі; поппиШ, 

ршіоге аййисй, иі Іітогіз зизрісіопет ѵііагепі, гетапеЪапІ.' 
Щ пе^ие ѵиііит йпдеге пе^ие іпіегйит Іасгітаз Іепеге роіе- 

гапі; аЪйій іп ІаЪегпасиІіз аиі зиит іаіит диегеЪапІиг, аиі 
сит іатіІіагіЪиз зиіз соттипе регісиіит тізегаѣапіиг. Ѵи1§о 
Юйз сазігіз іезіатепіа оЬзідпаЪапІир/^ 

7 Ногит ѵосіЪиз ас Іітоге раиіайт ейат іі, дпі та^пшп 
іп сазігіз изит ЪаЪеЪапі, тііііез сеп^игіопе8^ие ^иі^ие едиі- 
Іаіиі ргаеегапі, регІигЪаЪапІиг. <3иі зе ех Ыз тіпиз Іітійоз 
ехізйтагі тоіеѣапі, поп зе Ьозіет ѵегегі, вей ап^изйаз ій- 

пегіз, та&пііийтет зііѵагит, диае іпіегсейегепі іпіег ірзоз 
лЦие Агіоѵізіит, аиі гет ігитепіагіат, иі зайз соттойе 
зиррогіагі роззеі, Іітеге йісеЬапІ. 

НошшШ ейат, Саезагі пипйаЪапі, сит сазіга тоѵегі ас 
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зідпа Геггі іиззіззеі, поп Гоге йісіо аийіепіез тііііез педие 
ргоріег Іішогап зідпа Іаіигоз. (I, 39). 

Наес сит апітайѵегііззеі, сопѵоеаіо сопзіііо оттипщие 9 

опііпит ай ій сопзіііит асІЫЬіііз сепШгіопіЬиз, ѵеііетепіег 
еоз іпсизаѵіі: ргітит диой, аиі диат іп рагіет аиі 449 

сопзіііо йисегепіиг, зіЬі диаегепйиш аиі содііапйиш риіагепі,/ 

АгіоѵЫит, зе сопзиіе, сирісііззіте рориіі Ііотапі атісіііті іо 
арреііззе: сиг Кипе іат Іетеге диіздиат аЪ о/'/ісіо Лізсеззигит 
іийісагеі? 8іЫ диійет регзиайегі, содпіііз зиіз розіиіаііз аідие 
аедиііаіе сопсіісіопит регзресіа, еит педие зиат педие рориіі 
Еотапі дгаііат герисііаіигит, 

(Циосі зі, {итоге аідие атепііа ітриізиз, Ъеііит іпШІіззех, 11 

дииі іапЛет ѵегегепіиг? аиі сиг сіе зиа ѵігіиіе аиі йе ірзіиз 
сіііідепііа Лезрегагепі? Гасіит еіиз козііз регіеиіит раігит 
позігогит тетогіа, сит СітЬгіз еі ТеиіЪпіз а Оаіо Магіо риіт 
зіз поп тіпогет Іаийет ехегсііиз диат ірзе ітрегаіог тегііиз 
ѵісІеЪаіиг; іасіит еііат пирег іп Ііаііа зегѵііі іитиііи, диоз 
іатеп аіідиій изиз ас д,ізсірІіпа, диае а поЫз ассеріззепі, зиЬ- 

Іеѵагепі. Ех дио іийісагі роззе, диапіит КаЬегеі іп зе Ъопі соп- 

зіапііа, ргоріегеа диой, диоз аіщиатйіи іпегтоз зіпе саиза іі- 

тиіззепі, Коз розіеа агтаіоз ас ѵісіогез зирегаззеЫ. Еепідие 
Коз еззе еозйет, диіЬизсит заерепитего Неіѵеііі сопдгеззі поп 
зоіит іп зиіз, зей еііат іп іііогит /іпіЬиз ріегитдш зирега- 

гЫ, диі іатеп рагез еззе позіго ехегсііиі поп роіиегіпіуА 
8і диоз айѵегзит ргоеііит еі (ида ОаИогит соттоѵегеі, 12 

коз, зі дшегегепі, герегіге роззе, Ліиіигпііаіе ЪеШ йе{аІідаііз 
ѲаШз, АгіоѵЫит, сит тиііоз тепзез сазігіз зе ас раІшІІЪиз 
іепиіззеі педие зиі роіезіаіет /есіззеі, Лезрегапіез іат йе ридпа 
еі сіізрегзоз зиЫіо айогіит, тадіз гаііопе еі сопзіііо диат ѵіг- 

Іиіе ѵісіззе. Сиі гаііопі сопіга Котіпез ЪагЪагоз аідие ітрегііоз 
Іосиз /иіззеі, кос пе ірзит диійет зрегаге позігоз ехегсііиз 
сарі роззе. / 
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13 Оаі зиит іітогет іп геі (гитепіагіае зітиіаііопет апди- 

зііаздие Шпегіз соп/'еггепі, {асеге аггодапіег, сит аиі йе о{$- 

сіо ітрегаіогіз йезрегаге аиі ргаезсгіЪеге ѵійегепіиг. Наес зіЫ 
еззе стае: /і’гитепШт Зедийпоз, Ьеисоз, Ыпдбпез зиЪтіпізігаге, 

іатдие еззе іп адггз (гитепіа таіига; йе іііпеге ірзоз Ъгеѵі 
Іетроге іийісаітоз. 

14 Оиой поп і'оге йісіо аисііепіез песрие зідпа Ыигі йісапіиг, 

піЫІ зе еа ге соттоѵегі: зсіге епіт, диіЪизситдие ехегсііиз 
сіісіо аийіепз поп /иегіі, аиі таіе ге дезіа (огіипат йе/иіззе, 
аиі аіідио (асіпоге сотрегіо аѵагіііат еззе сопѵісіат: зиат 
іппосепііат регреіиа ѵііа, (еіісііаіет Неіѵеііогит Ъеііо еззе рег- 

зресіат. 

15 Ііадие зе, дгшй іп Іопдіогет йіещ соИаШтз /иіззеі, гергае- 

зепіаіигит еі ргохіта посіе сіе дцагіа ѵідгііа сазіга тоіигит, 

иі дшт ргітит іпіеііедеге роззеі, ѵігит арий еоз рийог аідие 
о[(ісіит ап Итог ѵсйегеі. ($иой зі ргаеіегеа пето зедиаіт, іа- 

теп зе сит зоіа йесіта Іедіопе ііигит, йе циа поп йиШагеі, 
зіЫдие еат ргаеіогіат соіюгіет /иіигат. Ниіс Іе^іопі Саезаг 
еі іпйиізегаі ргаесірие еі ргоріег ѵігіиіет сопйсІеЬаІ тахіше. 

(I, 40)/ 
16 Йас огаііопе ЬаЪіІа, тігшп іп тойит соптегзае зипі от- 

піит тепіез, зиттадие аіасгііаз еі сирійііаз ЪеШ дегепйі іп- 

паіа езі, ргіпсерздие Йесіта 1е§іо рег ІгіЬипоз тііііит еі дга- 

Ііаз едіі, циой йе зе оріішит іийісіит Гесіззеі, зедие еззе ай 
Ьеііит §егепйит рагаііззітат сопбгтаѵіі. Беіпйе геіідиае 1е- 

§іопез сит ІгіЬипіз тііііит еі ргітогит огйіпцш сепіигіопі- 
Ьиз е^египі, иіі Саезагі заІізГасегепІ: зе педие ищиат йиЫ~ 

іаззе педие іітиіззе педие сіе зитта ЪеШ шит іийісіит, зей 
ітрегаіогіз еззе ехізіітаѵгззе. 

17 / Еогит заіізіасііопе ассеріа еі іііпеге ех^иізііо рег Біѵі- 

Ііасит, ^иой ех аіііз еі тахітат ййет ЬаЬеЬаІ, иі тіііит 
атрііиз ^ит^иадіп^а сігсиііи Іосіз арегііз ехегсііит Йисегеі, йе 
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Свиданіе 5 
вождей; вѣ¬ 
роломство 

германцевъ 

^иа^іа ѵідіііа, иі йіхегаі, ргоіесіив езі. Зерііто йіе, сит ііег 
поп іпіеппіііегеі, аЬ ехрІогаіогіЪив сегііог іасіиз езі, Агіоѵізіі 
соріаз а повігіз тіПЪиз раззиит ^иа^іио^ еі XX аЬеззе. 

(I, 41)- 

5. Со^пііо Саезагіз айѵепіи, Агіоѵізіиз Іе&аіоз ай еит і 
тііііі: диой апіеа йе соііодиіо розіиіаззеі, ій рег ее $егі Іісеге, 
диопіат ргоріиз ассеззіззеі, зедие ісі зіпе регісиіо (асеге роззе 
ехізіітагеі. Коп гезриіі сопйісіопет Саезаг іатцие еит ай за- 

пііаіет геѵегіі агЬіігаЪаіиг, сит ій, диой апіеа реіепіі йепе-' 

§азвеІ, иііго роШсегеіиг, та^патдие іп зрет ѵепіеЪаі рго зиіз 
іапііз рориіщие Котапі іп еит Ъепейсііз, со^піііз зиіз розіи- 

Іаііз, &ге, иіі регііпасіа йезізіегеі. 

Віез соііоциіо йісіиз езі ех ео біе диіпіиз. Іпіегіт заере а 
иііго сіігодие сит Іе^аіі іпіег еоз тіііегепіиг, Агіоѵізіиз ро- 

зіиіаѵіі, пе ^иет рейііет ай соИодщит Саезаг аййисегеі: ѵе- 
гегі зе, пе рег іпзійіаз аЬ ео сігситѵепігеіиг; иіегдие сит едиі- 
Ши ѵепігеі: аііа гаііопе зеве поп еззе ѵепіигит. Саезаг, диоб 
педие соИоциіит іпіегрозііа саиза іоііі ѵоіеѣаі педие заіиіет 
зиат ОаНогит едиііаіиі соттіііеге аийеѣаі, соттойіззітит 
еззе зіаіиіі, отпіЬиз е^иіз ОаШз ециШЪиз йеігасііз ео Іедіопа- 

гіоз тііііез Іе^іопіз йесітае, сиі ^иат тахіте сопййеЬаі, ітро- 

пеге, иі ргаезійіит ^иат атісіззітит, зі диій ориз іасіо еззеі, Ьа- 

Ьегеі. (^иой сит йегеі, поп іггійісиіе цшйат ех шШііЬиз йе¬ 

сітае Іедіопіз йіхіі: ріиз, диат роШсіІиз еззеі, Саезагет (асеге: 
роШаіит зе іп соЪогііз ргаеіогіае Іосо йесітат Іедгопет ЬаЫ- 

іигит, ай едиит гезсгіЪеге. (I, 42). 

Ріапісіез егаі та§па еі іп еа іитиіиз іеггепиз заііз &гап- з 
йіз. Ніс Іосиз ае^ио іеге зраііо аѣ сазігіз Агіоѵізіі еі Саезаг 
гіз аѣегаі. Ео, иі егаі йісіит, ай соііодиішп ѵепегипі. Ьедіо- 

пет Саезаг, ^иат едиіз ѵехегаі, раззіЬиз йисепііз аЬ ео іи- 

тиіо сопзіііиіі. Ііет ециііез Агіоѵізіі рагі іпіегѵаііо сопзіііе-. 
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піп4. Агіоѵізіиз, ех ециіз и4 соШ^иегепіиг еі ргаеіег зе йепоз 
и С ай соік^иіит аййисегепі, розіиіаѵіі. 

і ЦЬі ео ѵепіиш езі, Саезаг шШо огаііопіз зиа зепаіиздие 
іп ешп Ъепейсіа соттетогаѵіі, диод, тех арреііаіиз еззеі а зе- 
паіи, диод атісиз, диод типега атрііззіте тізза; диат геш 
еі рамсгз сопіідіззе еі рго тадпіз Іютіпит о/'/ісііз сопзи- 

еззе ігіЪиі йосеѣаі; Шит, сит педие аШит педие саизат 
розіиіапді іизіат КаЪегеі, Ъепе^сіо ас ШегаШаіе зиа ас зепа- 

іиз еа ргаетіа сопзесиіит. 

Ь БосеЬаі еііат, диат ѵеіегез диатдие іизіае саизае песеззі- 

іидіпіз ірзіз сит Аедигз іпіегседегепі; диае зепаіизсопзиііа 
диоііепз диатдие Іюпогфса іп еоз (асіа еззепі; иі отпі іет- 

роге іоііиз Оаіііае ргіпсіраіит Аедиі іетіззепі, ргіиз еііат у 
диат позігат атісіііат арреітепі. РориЫ Еотапі Капе еззе 
сопзиеіидіпет, иі зосіоз аідие лтісоз поп тодо зиі піЫІ дерег- 

деге, зед дгаііа, дідпіШе, Копоге аисігогез ѵеШ еззе; диод ѵе го- 

ад атісіііат рориіі Еотапі аііиііззепі, ід Из егірі диіз раіі 
роззеі? 

в Розіиіаѵіі йеіпйе еайет, ^иае Іедаііз іп тапйаіів йейегаі: 

пе аиі Аедиіз аиі еогит зосііз Ъеііит іп/‘еггеі; оЪзідез геддегеі: 

зі пийат рагіет Оегтапогит дотит гетіЫеге роззеі, аі пе 
диоз атрііиз ЕКепит Ігапзіге раіегеіиг. (I, 4 В). 

7 Агіоѵізіиз ай розіиіаіа Саезагіз рапса гезрошШ, Йе зиіз 
ѵігШіѣив тика ргаейісаѵіі: ігапзіззе ЕКепит зезе поп зиа 
зропіе, зед годаіит еі агсеззгіит а ОаШз; поп зіпе тадпа зре 
тадпіздиергаетііз дошит ргоріпдиоздие геіідиіззе; зедез КаЪеге 
іп ОаШа аЪ ірзіз сопсеззаз, оЪзідез ірзогит ѵоіипіаіе даіоз; зіі- 
репдіит сареге гиге ЪеШ, диод ѵгсіогез ѵісііз ітропеге сопзие- 

гіпі. ЕТоп зезе ОаШз, зед Оаііоз зіЫ Ъеііит Шиііззе: отпез 
ОаШае сіѵііаіез ад зе орридпапдит ѵепіззе ас сопіга зе сазіга 
ЬаЪигззе; еаз отпез соріаз а зе то ргоеііо ргйзаз ас зирегаіаз 
еззе. 8і ііегит ехрегігі ѵеііпі, зе ііегит рагаіит еззе десегіаге; 

бі 
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зі расе иіі ѵеІЫ, іпщшт еззе йе зіірепйіо гесизаге, диой зиа 
ѵоіипіаіе ай Ій іетриз ререпйегіпі. 

Атісіііат рориіі Лотапі зіЫ огпатепіо еі ргаезійіо, поп 8 

йеігітепіо еззе орогіеге, ійдие зе еа зре реііззе. 8і реп рориіат 
Лотапит зіірепйіит гетіііаіиг еі йейііісіі зиЫгакапіиг, поп 
тіпиз ІіЬепІег зезе гесизаіигит рориіі Лотапі атісіііат, диат 

■арреііегИ. 

(}иой тиШіийіпет Оегтапогит іп ОаШат ігайисаі, ій зе 9 

зиі типіепйі, поп ѲаШае ітридпипйае саиза {асеге: еіиз геі 
іезіітоптт еззе, диой пізі годаігіз поп ѵепегіі еі диой Ъейит 
поп іпіиіегіі, зей йе/'епйегіі. 

8е ргіиз іп ОаШат. ѵепіззе диат рориіит Лотапит. Лип- 1Ѳ 

диат апіе кос іетриз ехегсііит рориіі Лотапі ОаШае ргоѵіп- 

сіае /іпіЪиз едгеззит. (^иій зіЫ ѵеііеі? сиг іп зиаз роззеззіопез 
жпігеі? Ргоѵіпсіат зиат капе еззе ОаШат, зіеиі Шат позігат. 

Ѵі ірзі сопсейі поп орогіегеі, зі іп позігоз $пез ітреіит /а- 11 

■сегеі, зіе Нет поз еззе іпідиоз, диой' іп зио іиге зе іпіегреііа- 

гетиз. 

иой (гаігез Аейиоз арреѴаіоз йісегеі, поп зе іат ЪагЬа- 12 

гит педие Іат ітрегііит еззе гегит, иі поп зсігеі педие Ьеііо 
АИоЪгбдит ргохіто Аейиоз Лотапіз аихіііит іиііззе педие 
ірзоз іп Ыз сопІепііопіЬиз, диаз Аейиі весит еі сит 8едиапіз 
каЬиіззепі, аихіііо рориіі Лотапі изоз еззе. 

ЛеЪеге зе зизрісагі зітиіаіа Саезагет атіеііій, диой ехег- 

сііит іп ОаШа каЪеаі, зиі орргітепйі саиза каЬеге. §иі пізі 
йесейаі аідие ехегсііит йейисаі ех кіз гедіопіЪиз, зезе Шит 
поп рго атіео, зей Іюзіе каЫіигит. Оиой зі еит іпіег/'есегіі, 
тиШз зезе поЫИЪиз ргіпсіріЬиздие рориіі Лотапі дгаіит еззе 
/’асіигит: ій зе аЪ ірзіз рег еогит пипііоз сотрегіит каЬеге, 

диогит отпіит дгаііат аідие атісіііат еіиз тогіе гейітеге 
роззеі. ()иой зі йізсеззіззеі еі ІіЬегат роззеззіопет ОаШае зіЬі 
ігайійіъьеі, тадпо зе Шит ргаетіо гетипегаіигит еі диаеситдие 
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Ъеііа дегі ѵёЯеІ, згпе иНо еіиз ІаЪоге еі регісиіо соп{есіигит. 

(I, 44). 
14 Мика аЬ Саезаге іп еаш вепіепііат йісіа зипі, циа ге 

пе§оІіо йезізіеге поп роззеі: педие зиат педие рориіі 
Штапі сопзиеіийіпет рай, иіі орііте тегепіез воет йезегегеі, 

педие зе іийісаге ѲаШат роііиз еззе Агіоѵізіі диат рориіі 
Еотапі. Беііо зирегаіоз еззе Агѵегпоз еі Лиіёпоз аЪ <2иіпіо 
ГаЪіо Махіто, диіЬиз рориіиз Лотапиз ідпоѵіззеі педие іп 
ргоѵіпсіат гейедіззеі педие зіірепйіит ітрозиіззеі. Ѳиой зі 
апіідиіззітит диойдие іетриз зресіагі орогіегеі, рориіі Лотапі 
іизііззітит еззе іп ОаШа ітрегіит; зі іийісіит зепаіиз оЪзег- 

ѵагі орогіегеі, ІіЪегат йеЪеге еззе ѲаШат, диат Ьеііо ѵісіат 
зиіз ІедіЬиз иіі ѵоіиіззеі. (I, 45). 

15 Бит Ііаес іп соііодиіо дегипіиг, Саезагі пипііаіит езі 
едиііез Агіоѵізіі ргоріиз іитиіит ассейеге еі ай позігоз ай- 

едиііаге, Іарійез Іеіадие іп позігоз сопісеге. 
16 Саезаг Іодиепйі йпет іасіі зедие ай зиоз гесеріі зиіздие 

ітрегаѵіі, пе диой охппіпо іеіит іп Ьозіез геіеегепі. Кат еізі 
віпе иНо регісиіо 1е§іопіз йеіёсіае сит едиііаіи ргоеііит іоге 
ѵійеЪаІ, Іатеп соттіііепйит поп риіаѣаі, иі, риізіз ЪозііЪиз, 

йісі роззеі еоз аЪ зе рег Мет іп соііодиіо сігситѵепіоз. 

17 Розіеадиат іп ѵи1§из тііііит еіаіит езі, диа аггодапііа 
іп соііодиіо Агіоѵізіиз изиз отпі ОаШа Еотапіз іпіегйіхіззеі, 
ітреіитдие іп позігоз еіиз едиііез іесіззепі, еадие гез соііо- 
диіит иі йігетіззеі, тиііо таіог аіасгііаз зіийіитдие ри§папйі 
таіиз ехегсііиі іпіесіит езі. (I, 46). 

18 Війио розі Агіоѵізіиз ай Саезагет Іе^аіоз тііііі: ѵеііе зе 
сіе Іііз геЪиз, диае іпіег еоз аді соеріае педие рег(есіае еззепі, 
адеге сит ео; иіі аиі ііегит соііодиіо (Нет сопзіііиегеі аиі, зі 
Ій тіпиз ѵеІЫ, е зиіз Іедаіит аіідиет ай зе тіііегеі. Соііо- 

диепйі Саезагі саиза ѵіза поп езі, еі ео та§із, диой ргійіе 
еіиз йіеі Сегтапі геііпегі поп роіегапі, диіп іп позігоз іеіа 
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Рѣши- I 
тельный 
бой; пора- 
женіе гер¬ 
манцевъ. 

сопісегепі. ЬедаШш е зиіз зезе та^по сит регісиіо ай ешп 
тіввигит еі ЬотіпіЬив іегів оЪіесІигит ехізІітаЪаІ. Сотто- 

йіззітит уівит езі Оаіит Уаіегіит РгосШит, С. Ѵаіегі СаЪигі 
Шіит, витта ѵігіиіе еі Ьитапііаіе айиіезсепіет, сиіив раіег 
а баіо Ѵаіегіо Еіаесо сіѵііаіе йопаіиз егаі, еі ргоріег Мет 
еі ргоріег 1іп§иае СаШсае всіепііат, ди а тиііа іат Агіоѵівіиз 
1оп§іпдиа сопзиеіийіпе иіеѣаіиг, еі диой іп ео рессапйі Сегтапіз 
саиза поп еззеі, ай еит тіііеге еі Магсит Меііит, циі 
Ьозріііо Агіоѵізіі иіеѣаіиг. Ніз тапйаѵіі, пі, диае (Іісегеі 
Агіоѵізіиз, со^позсегепі еі ай зе геіеггепі. С^иоз сит арий зе 
іп сазігіз Агіоѵізіиз сопзрехіззеі, ехегсііи зио ргаезепіе соп- 

сіатаѵіі: диіА ай зе ѵепігепі? ап зресиіапсіі саиза? Сопапіез 
йісеге ргоЬіЪиіІ еі іп саіепаз сопіесіі. (I, 47). 

6. Еойет йіе сазіга рготоѵіі еі тіііѣиз раззиит зех а і 
Саезагіз сазігіз зиЬ топіе сопзейіі. Розігійіе еіиз йіеі ргаеіег 
сазіга Саезагіз зиаз соріаз Ігайихіі еі тіНЪиз раззиит йиоЪиз 
иііга еит сазіга іесіі, ео сопзіііо, иіі Ёгитепіо соттеаіидие, 

диі ех Зедиапіз еі Аейиіз зиррогіагеіиг, Саезагет іпіегсіийегеі. 

Ех ео йіе йіез сопііпиоз диіпдие Саезаг рго сазігіз зиаз а 
соріаз ргойихіі еі асіет іпзігисіат ЬаЪиіІ, иі, зі ѵеііеі Агіо¬ 

ѵізіиз ргоеііо сопіепйеге, еі роіезіаз поп йееззеі. Агіоѵізіиз 
Ыз отпіѣиз йіеЬиз ехегсііит сазігіз сопііпиіі, едиезігі ргоеііо 
соіійіе сопіепйіі. Оепиз Ьос егаі ри§пае, дио зе Оегтапі 
ехегсиегапі. Едиііит тіііа етапі зех, Іоіійет питего рейііез 
ѵеіосіззіті ас іогііззіті, диоз ех отпі соріа зіпдиіі зіпдиіоз 
зиае заіиііз саиза йеіедегапі: сит Ыз іп ргоеіііз ѵегзаЪапІиг. 
Ай еоз зе едиііез гесіріеѣапі; Ііі, зі диій егаі йигіиз, сопсиг* 

геѣапі, зі диі дгаѵіоге ѵиіпеге ассеріо едио Йесійегаі, сігсшп- 

візіеЬапі; зі дио егаі Іоп^іиз ргойеипйит аиі сеіегіиз гесіріеп- 

йит, Іапій егаі Ьогит ехегсііаііопе сеіегііаз, иі іиЪіз едиогит 
зиЫеѵаІі сигзит айаедиагепі. (I, 48). 

Х7Ьі еит сазігіз зе іепеге Саезаг іпіеііехіі, пе йіиііиз сот- $ 
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шсаШ ргоЫЪегеіиг, и) (ха еиш Іосит, дио іп Іосо Оегтапі 
сопзейегапі, сігсііег раззиз вехсепіоз аѣ ііз, сазігіз ійопеит 
Іосит йе1ё§рІ асіедие ігіріісі іпзігиеіа ай еит Іосит ѵёпіі. 
Ргітат еі весипйат асіет іп агтіз еззе, іегііат саз1га ти- 

піге іизвіі. Ніс Іосиз аЪ Ьозіе сігсііег раззи8 зехсепіоз, иіі 
йісіит езі, аЬегаі. Ео сігсііег Ьотіпшп пшпего зейесіт ті- 

Ііа ехрейііа сит отпі едиііаіи Агіоѵізіиз тізіі, диае соріае 
позігоз регіеггегепі еі типіііопе ргоЬіЪегепі. ШЬіІо зесіиз 
Саезаг, иі апіе соп8іііиегаі, йпаз асіез Ьозіет ргориізаге, 
іегііат ориз регйсеге іиззіі. Мипіііз савігіз, йиаз Ш 1е§іопез 
геіідиіі еі рагіет аихіііогит; диаііиог геіідиаз іп сазіга 
таіога гейихіі. (I, 49). 

4 Ргохіто йіе іпзіііиіо зио Саезаг е сазігів иігіздие соріаз 
зиаз ейихіі раиіитдие а таіогіЬиз сазігіз рго§гевзив асіет 
іпзігихіі, ЬовііЬиз ри^папйі роіезіаіет іесіі. ІЛЬі пе іит диі- 
йет еоз ргойіге іпіеііехіі, сігсііег тегійіет ехегсііит іп 
сазіга гейихіі. Тит йетит Агіоѵізіиз рагіет виагит сорі- 

агит, диае сазіга тіпога орридпагеі, тізіі. Асгііег иігітдие 
ивдие ай ѵеврегит ридпаішп езі. 8о1із оссази виаз соріав 
Агіоѵізіиз, тиііів еі іііаііз еі ассерііз ѵиІпегіЬиз, іп сазіга 
гейихіі. Сит ех сарііѵів диаегегеі Саеваг, диат оЬ гет 
Агіоѵівіив ргоеііо поп йесегіагеі, Ьапс герегіеЬаі саизат, 

диой арий Сегтапоз еа сопзиеіийо евзеі, иі таігезіатіііае 
еогит вогііЬи8 еі ѵаіісіпаііопіЪиз йесіагагепі, иігит ргоеііит 
соттіііі ех изи евзеі песпе; еаз ііа йісеге: поп еззе (аз 
Оегтапоз зирегаге, зі апіе поѵат, Іипат ргоеііо сопіепйіз- 

зепі. (I, 50). 

5 Розігійіе еіив йіеі Саезаг ргаезійіит иігівдие сазігіз, диой 
ваііз еззе ѵізит езі, геіідиіі, отпез аіагіоз іп сопзресіи Ьо- 

зііит рго сазігіз тіпогіЪиз сопзйіиіі, диой тіпиз тиііііийіпе 
тііііит Іедіопагіогит рго Ьозііит питего ѵаіеѣаі, иі ай 

Греч, в римск. яласе Цезарь. Зап. о Галльек. в. въ иабр. отр. (Теастъ). 5 
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вресіет аіагііз иіегеіиг; ірве, ІгірИсі іпзігисіа асіе, ивдие ай 
савіга Ьозііит ассеззіі. 

Тит йетит песезвагіо Стегтапі зиаз соріаз савігіз ейи~ 6 

хегипі депегаіітдие сопзіііиегипі рагіЬиз тіегѵаіііз, Нагййев, 

МагсотЗлоз, ТгіЬосез, Ѵапдібпез, Кетёіев, Зейивіов, ЗиеЪоз, 

оптетдие асіет зиат гейіз еі саггіз сігситйейегипі, пе диа 
врез іп Іи&а геііпдиегеіиг. Ео тиііегез ітрозиепті, диае іп 
ргоеііит ргойсізсепіез раззіз тапіѣиз Йепіез ітрІогаЪапі, пе 
зе іп зегѵііиіет Котапів ігайегепі. (I, 51). 

Саезаг зіп^иііз ІедіопіЬив віп^иіоз Іе^аіоз еі диаевіогет у 
ргаеіесіі, иіі еоз іевіез виае диіздие ѵігіиііз ЬаЬегеІ; ірве а 
Йехіго соти, диой еат рагіехп тіпіте йппат Ьозііит еззе 
апітайѵегіегаі, ргоеііит соппшвк. 

На повігі асгііег іп Ьовіез, ві§по йаіо, ітреіит ІесегшП, в 
ііадие Ьозіев герепіе сеіегііегдие ргосиггегипі, иі зрайит 
рііа іп ЬозЬез сопісіепйі поп Йагеіиг. Кеіесііз ріііз, соттіпиз 
діайііз ри§паішп еві. Аі Оегтапі, сеіегіісг ех сопзиеіийіпе 
виа рЬаІапде іасіа, ітреіиз діайіогит ехсерегипі. Керегіі 
випі сотріигез повігі тіШез, диі іп рЬаІапдаз іпзііігепі еі 
зсиіа тапіѣиз геѵеііегепі еі йевирег ѵиіпегагепі. Сит Ьозііит 
асіев а зіпізіго согпи риіза аідие іп іи§ат сопѵегза езвеі, а 
Йехіго соти ѵеЬетепІег тиШіисПпе зиогит позігат асіет 
ргетеЬапі. 

И сит аттайѵегііззеі РиЫіиз Сгаззиз айиіевсепв, диі д 
едиііаіиі ргаеегаі, диой ехрейШог егаі дпат іі, диі іпіег 
асіет ѵегзаѣапіиг, іегііат асіет ІаЬогапІіЪиз повігіз виЬзійіо 
тівіі. (I, 52). 

На ргоеііит гезіііиіит еві, аідие опшез Ьозіез іегда ѵег- ю 
Іегииі педие ргіив Іидеге йезіііегипі, диат ай йшпеп КЬе- 
пит тіііа раззиит ех ео Іосо сігсііег диіпдиадіпіа регѵепе- 
гипі. Ш реграисі аиі ѵігіЪиз сопйзі Ігапаге сопіепйегипі аиі 
ІіпігіЪиз іпѵепііз віЬі ваМет геррегегипі. Іп Ыз Гиіі Агіо- 
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ѵізіиз, ^иі, паѵісиіат йе1і§аіат ай гірат пасіиз, еа ргой^іі; 
геінроз отпез едиііаіи сопзесиіі позігі іпіегіесегипі. Ниае 
іиегипі Агіоѵізіі ихогез, ипа ЗиеЪй паііопе, диат Йото зесшп 
йихегаі, аііега Иогіса, ге^із Ѵоссібпіз вогог, ^нат іп Сгаіііа 
йихегаі а йгаіге тізват: иігацие іа еа іи§а регій. Гиегипі 
йиае Шіае: Ьагит аііега оссіза, аііега саріа езі. 

И Наше Уаіегіиз РгосШив, сит а сизіойіЪиз іп Гида ігіпів 
саіепіз ѵіпсіиз ІгаЬегеіиг, іп ірзит Саевагет, Ьовіез едиііаіи 
регзециепіет, іпсійіі. (^иае циійет гев Саевагі поп тіпогет 
циат ірза ѵісіогіа ѵоіиріаіет аііиііі, диой Ьотіпет Ьопё- 

вйвзітшп ргоѵіпсіае ОаШае, вишп іатіііагет еі Ьозрііет, 

егеріит е тапіЬив Ьозііит віЬі гезіііиіит ѵійеЪаі, пе^ие 
еіиз саіатііаіе Йе Іапіа ѵоіиріаіе еі §гаіи1аііопе циісциат 
Гогіипа йетіпиегаі. Ів, ве ргаезепіе, йе ве іег зогШжв соп- 

виііит йісеЪаі, иігит і§пі віаііт песагеіиг, ап іп аііий Іет- 

рив гезегѵагеіиг: зогііит Ъепе/ісіо ее езве іпсоіитет. Ііет 
Магсиз Меііив герегіив еі ай ешп гейисіив езі. (I, 53). 

12 Нос ргоеііо Ігапз КЬепит пипііаіо, 8иеЪі, диі ай гіраз 
КЬепі ѵепегапі, йотит геѵегіі соерегипі; фіов ІЛЫі, ^иі 
ргохіті КЬепит іпсоіипі, регіеггііов іпвесиіі та^пит ех Ыз 
питегит оссійегипі. 

13 Саеваг, ипа аезіаіе йиоЪив тахітів ЬеШв сопіесііз, ша- 

Іигіиз раиіо, ^иат іетриз аппі розіиІаЪаі, іп ЫЪегпа іп 
Зериапоз ехегсііит Йейихіі; ЫЪегпів ЬаЬіепит ргаеровиіі; 
ірзе іп сііегіогет НаШат ай сопѵепіиз а§епйоз ргоіёсіив езі. 
(I, 54). 

14 Въ битвѣ съ Аріовистоыъ погибло, по свидѣтельству дру¬ 
гихъ историковъ, оставившихъ намъ описанія войны, около 
80.000 германцевъ; самъ Аріовистъ вскорѣ умеръ, вѣроятно 
отъ рапъ, полученныхъ въ сраженіи. 

15 Итакъ, германцы были побѣждены и большею частью от¬ 
тѣснены за Рейнъ. Немногіе оставшіеся (трибоки, вангіоны, 
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неметы) не были прогнаны Цезаремъ. Они нужны были ему 
для того, чтобы служить оплотомъ противъ дальнѣйшихъ гер¬ 
манскихъ нашествій. Надѣяться на нихъ можно было болѣе, 
чѣмъ на кельтовъ, такъ какъ это былъ народъ сильный и 
воинственный; съ кельтами они не могли близко сойтись уже 
въ силу національнаго различія, а отъ зарейнскихъ родичей 
держала ихъ въ отдаленіи боязнь потерять пріобрѣтенныя съ 
такимъ трудомъ земли. Разселились германцы по обоимъ бе¬ 
регамъ Рейна до впаденія въ него Майна. 

Побѣда Цезаря надъ Аріовистомъ была чрезвычайно важна 16 
для Рима. Благодаря этой побѣдѣ римляне, во-первыхъ, дѣ¬ 
лались единственными хозяевами Галліи: имъ не приходилось 
уже считаться съ завоевательными стремленіями германцевъ. 
Кромѣ того, вслѣдствіе этой побѣды Рейнъ надолго сдѣлался 
границей между Германіей и Галліей, т. е. послѣ покоренія 
послѣдней римлянами — между Германіей и Римомъ. Цезарю 
благодаря этой побѣдѣ приходилось только поддерживать то 
чувство страха и уваженія къ Риму, которое она вселила въ 
германцевъ. 

И послѣ Цезаря Рейнъ въ теченіе нѣсколькихъ сотъ лѣтъ 17 
служилъ чертою, за которую не переходили германскіе на¬ 
роды. Борьба между Римомъ и Германіей продолжалась уже 
за Рейномъ. 

III. Покореніе независимыхъ галльскихъ племенъ. 

Покоре-1 1 • Послѣ пораженія Гельвеціевъ и Аріовиста Цезарь могъ, 
йебвльгов'ь наконецъ, приступить къ главной своей цѣли — покоренію 

независимой еще Галліи. Часть ея уже и теперь была ему 
подвластна: такъ, эдуи давно уже во всѣхъ важныхъ случаяхъ 
дѣйствовали только съ согласія Рима, и всѣ ихъ кліенты 
слѣдовали ихъ примѣру. Походъ противъ Аріовиста поста¬ 
вилъ въ зависимость отъ Рима и другое сильное галльское 
племя, имѣвшее большое количество кліентовъ — секвановъ. 
Такимъ образомъ почти вся средняя Галлія признавала геге¬ 
монію Рима. 

Но совершенно не нашло себѣ доступа римское вліяніе 
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въ земли независимыхъ бельговъ, сильнѣйшихъ противниковъ 
Цезаря во все время его намѣстничества въ Галліи. Правда, 
и здѣсь пограничное съ кельтами племя, ремы, сразу признало 
римскую гегемонію и такимъ образомъ сыграло по отношенію • 
къ соплеменникамъ ту же роль, какую играли эдуи по отно¬ 
шенію къ кельтамъ, но въ сравненіи съ остальной массой 
бельговъ оно составляло самое незначительное меньшинство. 

2. Предлогомъ для начала военныхъ дѣйствій послужило 
Цезарю доставленное ему извѣстіе, что белый, боясь вторженія 
римлянъ въ свою страну, собираютъ войска и призываютъ на 
помощь германцевъ. Цезарь, находившійся въ то время (зимою 
57 г.) въ сѣв. Италіи, немедленно набралъ тамъ два новыхъ 
легіона и весной отослалъ ихъ въ Галлію. Такимъ образомъ 
войско его увеличилось до 8 легіоновъ. Вскорѣ послѣ того 
онъ и самъ поспѣшилъ на театръ войны. Прибывши въ Галлію, 
онъ немедленно повелъ войско въ страну бельговъ. Изъ нихъ 
одни ремы не только не пытались сопротивляться, но даже 
предложили Цезарю помощь противъ своихъ соплеменниковъ. 
Остальные, соединившись и образовавши огромную армію въ 
296.000 человѣкъ (цифра, можетъ быть, преувеличенная 
Цезаремъ), двинулись навстрѣчу римлянамъ. По дорогѣ они 
пытались захватить городъ ремовъ—ВіЪгах (Д ІП), но бла¬ 
годаря своевременной помощи, посланной Цезаремъ, отказались 
отъ этого намѣренія. Въ это время Цезарь перешелъ черезъ 
рѣку Аксону (Ахбпа, нынѣ Аізпе, притокъ Уазы) и располо¬ 
жился тамъ лагеремъ, оставивши часть войска за рѣкой. На 
небольшомъ разстояніи отъ Цезаря стали лагеремъ белый за 
болотистой рѣчкой (нынѣ Міеііе). Внушительный видь В 00- 
тысячнаго войска произвелъ впечатлѣніе на Цезаря; онъ 
рѣшился не вступать въ сраженіе, а выжидать; еще раньше 
онъ поручилъ Дивитіаку уговорить эдуевъ сдѣлать нападеніе 
на покинутыя земли одного изъ сильнѣйшихъ бельгскихъ 
племенъ, оелловаковъ, и такимъ образомъ отвлечь отъ римлянъ 
хотя бы часть непріятельскаго войска. Видя, что Цезарь не 
намѣренъ сражаться, белый попытались взять укрѣпленіе, по¬ 
строенное имъ за Аксоной, и такимъ образомъ отрѣзать его 
отъ ремовъ, доставлявшихъ ему провіантъ, но попытка эта 

2 Навал» 
войны. 
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Некоре- 3 

ніѳ отдѣль¬ 
ныхъ пле¬ 
менъ. Нѳр- 

вія. 

окончилась неудачей. Послѣ этого недостатокъ въ провіантѣ, 
грозившее нападеніе эдуевъ и безплодность стоянія на одномъ 

'мѣстѣ заставили бельговъ разойтись по домамъ. Особенно 
настаивали на уходѣ белловаки, земли которыхъ первыми 
должны были подвергнуться набѣгу эдуевъ. Отступленіе 
началось безъ всякаго порядка и смысла и вскорѣ превратилось 
въ бѣгство. Римляне, конечно, воспользовались этимъ и цѣлый 
день били почти не защищавшихся враговъ. 

3. Теперь Цезарю не трудно было справиться съ отдѣль¬ 
ными племенами. Почти безъ сопротивленія подчинилось ему 
дружественное ремамъ племя суэссіоновъ, не оказали его и 
белловаки и ихъ сѣв.-восточные сосѣди амбіаны. Не такъ 
легко было справиться съ нервіями; это былъ народъ дикій 
и воинственный, не допускавшій и мысли о подчиненіи Риму. 
Соединившись съ сосѣдними народами—веромандуями и атре- 
батами—, нервіи ожидали прибытія непріятеля за рѣкою 
8аЬів (н. ЗашЬге), притокомъ Мозы (н. Меше). Не успѣли 
еще римляне расположиться лагеремъ, не успѣлъ еще прибли¬ 
зиться •■'бозъ, конвоируемый двумя легіонами, какъ белый 
стремительно бросились на врага, не давъ римскимъ солдатамъ 
времени надѣть шлемы и вынуть щиты изъ чехловъ. Много 
энергіи проявилъ въ этомъ дѣлѣ Цезарь: онъ былъ вездѣ, 

•гдѣ того требовала необходимость; но много содѣйствовала 
сохраненію порядка въ римскомъ войскѣ царствовавшая въ 
немъ образцовая дисциплина: солдаты и безъ вождя знали, 
что имъ дѣлать. Натискъ бельговъ былъ быстро отраженъ 
центромъ и лѣвымъ флангомъ римлянъ; послѣдній, подъ 
предводительствомъ Лабіена, перешелъ даже черезъ рѣку и 
захватилъ непріятельскій лагерь. Опаснѣе было положеніе 
римскаго войска на нравомъ флангѣ; здѣсь римлянамъ пришлось 
имѣть дѣло съ самими нервіями, значительно превосходившими 
ихъ численностью, и два легіона, составлявшіе этотъ флангъ, 
не устояли. Частъ нервіевъ ворвалась въ лагерь и обратила 
въ бѣгство находившихся тамъ легковооруженныхъ союзниковъ, 
всадниковъ и лагерную челядь. Только личное вмѣшательство 
въ битву Цезаря и его разумныя мѣры подняли духъ войска 
и нѣсколько уравновѣсили шансы; съ прибытіемъ подкрѣпленія 
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изъ арьергарда и посланнаго Лабіеномъ, испытаннаго въ бояхъ 
10-го легіона счастье склонилось на сторону римлянъ. Но 
нелегко досталась имъ побѣда: нервіи бились до послѣдней 
возможности и пали всѣ до одного. Остальнымъ нервіямъ, не 
участвовавшимъ въ битвѣ, пришлось отдаться на милость пег 
бѣдителя. Цезарь сохранилъ имъ ихъ земли и велѣлъ окрест¬ 
нымъ жителямъ оставить ихъ въ покоѣ. 

4. Отсюда Цезарь двинулся въ страну аду-.-гуковъ, не 4 Адуатум, ■ 

поспѣвшихъ къ битвѣ. Адуатуки (но рѣкѣ Маасу, ниже 
Самбры) заперлись въ одномъ изъ своихъ городовъ; римляне 
его осадили. Огромная башня, выстроенная римлянами, 
произвела на галловъ такое сильное впечатлѣніе, что даже 
побудила ихъ просить мира. Одно только условіе ставили они: 
удержать оружіе. Цезарь на него не согласился. Тогда адуа¬ 
туки прибѣгли къ хитрости: выдавъ римлянамъ часть оружія, 
другую часть его они оставили у себя и ночью, когда римскіе 
солдаты удалились изъ сдавшагося города въ лагерь, сдѣлали 
нападете на послѣдній въ надеждѣ захватить римляпъ врас¬ 
плохъ. Но эта надежда ихъ обманула: 4.000 человѣкъ изъ 
нихъ было убито, а остальные отброшены въ городъ. Цезарь 
жестоко наказалъ адуатуковъ за вѣроломство: всѣ они, безъ 
исключенія, были проданы въ рабство. 

і Въ этомъ же году извѣстный уже намъ легатъ Цезаря, 
Крассъ, прошелъ съ однимъ легіономъ черезъ страны при¬ 
морскихъ кельтовъ: эти племена безпрекословно дали римлянамъ 
заложниковъ. 

5. На зиму Цезарь, по обыкновенію, отправился въ Италію. 5 Событія 
Отправляясь туда, ОНЪ оставилъ ОДНОГО ИЗЪ СВОИХЪ легатовъ, въ Альпахъ. 

Гальбу, съ однимъ легіономъ въ Альпахъ, чтобы обезопасить 
одинъ изъ важнѣйшихъ альпійскихъ переваловъ — черезъ 
большой Бернардъ. Сначала дѣла Гальбы пошли хорошо; онъ 
побѣдилъ горцевъ въ нѣсколькихъ сраженіяхъ, взялъ у нихъ 
заложниковъ и расположился на зимовку въ гор. Осіоййгиз 
(Ж IV, въ верховьяхъ Роны, н. Маг (Руну), уступивши за¬ 
рѣчную часть города галламъ. Но въ срединѣ зимы городъ 
вдругъ подвергся нападенію горцевъ; съ трудомъ вышелъ 
Гальба изъ критическаго положенія, въ которое поставило его 
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Покореніе 6 
примор¬ 

скихъ кель¬ 
товъ (56 г.). 

Напало вой¬ 
ны. 

это нападеніе, и, по минованіи опасности, предпочелъ удалиться 
на зимовку въ провинцію. 

6. Послѣ подчиненія Бельгики вполнѣ независимыми 
оставались въ Галліи только аквитаны, да часть кельтовъ, 
разселившихся по западному и сѣверному побережью океана 
(сіѵііаіев Агетогісае). Военная рекогносцировка, сдѣланная 
Крассомъ въ страну послѣднихъ, конечно не могла подчинить 
ихъ римскому вліянію. Поводъ къ войнѣ съ этими госу¬ 
дарствами не замедлилъ представиться. 

Какъ было сказано выше, Крассъ во время своего похода 
взялъ заложниковъ отъ главнѣйшихъ приморскихъ государствъ. 
Проводя зиму 57/56 года у народовъ, жившихъ по нижнему 
теченію Луары, и чувствуя недостатокъ въ хлѣбѣ, онъ послалъ 
къ сосѣднимъ прибрежнымъ племенамъ префектовъ и трибуновъ 
за провіантомъ. Присутствіемъ въ своей странѣ римскихъ 
воиновъ приморскіе народы, по почину венетовъ, воспользо¬ 
вались для того, чтобы потребовать обратно своихъ залож¬ 
никовъ въ обмѣнъ на задержанныхъ комиссаровъ. Крассъ 
сообщилъ объ этомъ Цезарю, находившемуся въ то время въ 
Иллирикѣ. Пока Цезарь шелъ къ войску, пока строились и 
снаряжались, по его приказанію, суда въ устьяхъ Луары и 
стягивались и распредѣлялись войска, галлы образовали мо¬ 
гущественный союзъ изъ нѣсколькихъ приморскихъ государствъ 
западнаго и сѣвернаго побережья. Главную роль въ этомъ 
союзѣ играли венеты, сила его состояла во флотѣ. Первою 
заботою Цезаря было обезопасить себя отъ нападенія враждеб¬ 
ныхъ ему бельговъ и не допустить соединенія венетовъ съ 
аквитанскими племенами и тѣми изъ прибрежныхъ государствъ, 
которыя не вошли въ союзъ. Для этого онъ послалъ своего 
легата Тита Лабіена съ конницей, которой нечего было дѣлать 
въ изрѣзанныхъ водами земляхъ Ареморики, въ страну тре- 
веровъ. Двѣнадцать когортъ подъ начальствомъ Красса Цезарь 
отправилъ въ Аквитанію. Наконецъ, легатъ Квинтъ Титурій 
Сабинъ съ тремя легіонами получилъ порученіе двинуться на 
сѣверное побережье противъ венелловъ, лексовіевъ н куріосолн- 
товъ. Войну съ венетами Цезарь взялъ на себя, а флотъ 
отдалъ въ завѣдываніе Дециму Бруту. 
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7. Война съ венетами начата была римлянами осадой и 7 Вене™, 

взятіемъ нѣсколькихъ укрѣпленныхъ городовъ; но благодаря 
положенію ихъ на мысахъ, у самаго моря, и представлявшейся 
такимъ образомъ для жителей возможности въ крайнихъ 
случаяхъ переправляться на корабляхъ со всѣмъ имуществомъ 
въ другіе укрѣпленные пункты, завоеванія римлянъ, стоившія 
каждый разъ большихъ трудовъ и усилій, не приносили имъ 
никакихъ результатовъ. Въ виду этого Цезарь прекратилъ 
военныя дѣйствія на сушѣ и рѣшилъ ждать Брута. 

Враждебные флоты—римлянъ и венетовъ—сошлись около 
одного изъ венетскихъ портовъ на глазахъ у сухопутнаго 
римскаго войска. Галльскій флотъ состоялъ изъ 220 крѣпкихъ 
дубовыхъ кораблей, значительно превосходившихъ римскія суда 
и своей величиной и своей приспособленностью къ плаванію 
въ океанѣ. Единственнымъ преимуществомъ послѣднихъ было 
то, что они двигались на веслахъ, суда же венетовъ были 
исключительно парусныя. 

Долгое время всѣ нападенія римлянъ были безуспѣшны: 
носы римскихъ кораблей не въ состояніи были пробить дубовые 
борта венетскихъ; высота непріятельскихъ кораблей мѣшала 
взять ихъ на абордажъ. 

Наконецъ, римляне придумали средство лишать корабли 
венетовъ единственнаго способа передвиженія — парусовъ. 
Желѣзнымъ крюкомъ-серпомъ они перерѣзывали канатъ, под¬ 
держивавшій рею; рея падала, и корабль лишался возмож¬ 
ности двигаться. Тогда его брали на абордажъ и сражались 
на немъ, какъ на сушѣ. Вслѣдствіе наступившаго внезапно 
полнаго штиля, венеты были лишены даже возможности бѣжать 
въ открытое море; почти всѣ корабли ихъ были захвачены, 
весь экипажъ, т. е. всѣ способные носить оружіе—перебиты. 
Однако Цезарь не ограничился этимъ: желая примѣрно 
наказать венетовъ за задержаніе пословъ, онъ присудилъ къ 
смертной казни весь ихъ сенатъ, а все остальное населеніе 
продалъ въ рабство. 

8, Одновременно съ пораженіемъ венетовъ, Титурій Сабинъ 8 Ввяелм. 
побѣдилъ сплотившихся около своего вождя Виридовика ве- 
нелловъ и ихъ союзниковъ. Онъ добился этой побѣды хитростью. 
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Долгое время онъ не выходилъ изъ лагеря, стараясь вселить 
въ галлахъ убѣжденіе, что римляне избѣгаютъ сраженія, а 
затѣмъ распустилъ слухъ о своемъ скоромъ отступленіи. Все 
это побудило галловъ напасть на римскій лагерь; нанести 
имъ пораженіе при такихъ условіяхъ не представляло для 
римлянъ большой трудности. 

Аквита- 9 9. Въ болѣе опасномъ положеніи находился молодой 
ны' Крассъ въ Аквитаніи. Его войско, состоявшее изъ одного съ 

небольшимъ легіона пѣхоты, да отряда всадниковъ, должно 
было столкнуться съ сильной націей, поддерживаемой къ тому 
же соплеменниками изъ-за Пиреней. Первое племя, съ которымъ 
римлянамъ пришлось столкнуться въ Аквитаніи, были сильные 
своей конницей сонтіаты. Побѣдивъ ихъ въ открытомъ бою, 
Крассъ осадными сооруженіями принудилъ ихъ городъ къ 
сдачѣ. Вокаты и таруеатьц въ земли которыхъ двинулся теперь 
Крассъ, получивши подкрѣпленія изъ-за Пиреней, выставили 
въ ноле сильное войско подъ предводительствомъ вождей, 
хорошо знавшихъ римскій способъ веденія войны (этс были 
лица, участвовавшія въ недавней борьбѣ Серторія и испан¬ 
цевъ съ Римомъ, его офицеры). Расположившись лагеремъ 
въ выгодномъ для себя мѣстѣ, они рѣшили, не давая сраженія, 
изнурить римлянъ лишеніями. До этого, однако, молодой вождь 
не допустилъ; онъ двинулся приступомъ па лагерь и захватилъ 
его благодаря оплошности аквитановъ, оставившихъ безъ при¬ 
крытія одну изъ его частей. Такимъ образомъ, послѣдняя не¬ 
зависимая часть Галліи покорилась Риму. 

Теперь Цезарю приходилось имѣть дѣло по большей части 
съ отдѣльными племенами, не подчинившимися еще его власти; 
таковы были два парода сѣв.-вост. побережья — морины и 
менапіи. Несмотря на приближеніе зимы, Цезарь еще въ 
томъ же 56 году двинулся въ ихъ страну. Жители скрылись 
въ свои лѣса и болота, и римлянамъ, чтобы добраться до 
жителей и ихъ имущества, пришлось рубить лѣсъ, подвер¬ 
гаясь постоянно опасности внезапнаго нападенія. Сильныя 
бури помѣшали Цезарю добиться здѣсь какихъ-либо поло¬ 
жительныхъ результатовъ; онъ ограничился разореніемъ и 
сожженіемъ вражескихъ жилищъ. 
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Результатомъ войнъ этого года было то, что власть Цезаря 
распространилась на всю Галлію и была формально признана 
всѣми ея народами. Всѣ попытки, которыя дѣлались теперь 
галлами для возвращенія своей независимости, были уже 
возмущеніями, и Цезарь считалъ себя въ правѣ поступать съ 
чраждебными ему народами, какъ съ бунтовщиками. 

[У. Попов германское нашествіе. Походы на предгьлы 
Талліи. 

1. Мы видѣли, что одной изъ задачъ Цезаря въ Галліи 
было завоеваніемъ этой страны обезопасить Римъ отъ нападенія 
зарейнскихъ германцевъ. Естественной границей между Галліей 
и Германіей былъ Рейнъ; Цезарь хотѣлъ сдѣлать его и по¬ 

литической границей римскихъ и германскихъ владѣній. Мы 
видѣли также, что германцы издавна стремились въ болѣе 
богатую Галлію, и что Цезарь выступилъ противъ этихъ стре¬ 

мленій, прогнавъ во-свояси Аріовиста. Этимъ, однако, насту¬ 

пательное движеніе германцевъ остановлено не было. Въ 
56 г. мы встрѣчаемъ новыя полчища германцевъ на галль- 

акой сторонѣ Рейна. ^ 

Эти полчища состояли изъ извѣстныхъ уже намъ узипе- 

товъ и тенктеровъ, вытѣсненныхъ свевами изъ своихъ земель 
въ Германіи. Въ количествѣ 430.000 (считая женщинъ и 
дѣтей) они перешли Рейнъ въ его нижнемъ теченіи и захва¬ 

тили часть области менапіевъ (между Маасомъ и Рейномъ). 

Цезарь, полупивъ извѣстіе объ этомъ грозномъ нашествіи, 

ранѣе обыкновеннаго отправился къ войску. Прежде всего 
онъ созвалъ собраніе галльскихъ главарей, желая удержать 
ихъ отъ сношеній съ пришлыми варварами, а затѣмъ поспѣ¬ 
шилъ навстрѣчу врагу. 

Германцы, очевидно, не имѣли никакого желанія вступать 
во враждебныя отношенія съ римлянами: они желали одного— 

мѣстъ для жительства; ихъ они и просили у Цезаря. Цезарь 
предложилъ имъ поселиться въ земляхъ дружественныхъ Риму 
убіевъ. Германцы попросили трехъ дней отсрочки. Видя же¬ 

ланіе затянуть дѣло и подозрѣвая, что это дѣлается герман- 

1 Наше¬ 
ствіе узи~ 
петовъ и 
тенктеровъ 

75 



Б.ІѴ.2 ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ. 

Перепра- 2 
ва черезъ 
Рейнъ, 

цами для того, чтобы дать конницѣ, ушедшей впередъ за 
Мозу, время соединиться со своими, Цезарь рѣшительно от¬ 
казалъ въ отсрочкѣ и продолжалъ двигаться впередъ. На¬ 
прасно просили германцы дать имъ возможность снестись 
лично съ убіями; Цезарь уступилъ имъ лишь въ одномъ: онъ 
согласился оставаться въ теченіе одного дня на томъ же 
мѣстѣ и отдалъ своей конницѣ приказаніе не нападать на 
германцевъ. 

Лишь только пятитысячная конница римлянъ подошла къ 
германцамъ, какъ ихъ всадники въ числѣ 800, безъ вѣдома 
вождей, бросились на римлянъ, обратили ихъ въ бѣгство и 
гнали до самыхъ легіоновъ. 

Такое нарушеніе условій со стороны германцевъ4 заста¬ 
вило Цезаря прервать всякіе переговоры съ ними и, когда 
германскіе вожди явились къ нему съ извиненіями, онъ, не 
выслушавъ ихъ, приказалъ ихъ задержать. Вслѣдъ затѣмъ 
онъ немедленно напалъ на совершенно не ожидавшихъ его 
германцевъ и произвелъ среди нихъ страшную бойню. Часть 
германцевъ погибла въ этой рѣзнѣ, часть — при переправѣ 
черезъ Рейнъ. 

Трудно оправдать дѣйствія Цезаря. Задержаніе пословъ, 
явившихся съ извиненіемъ, и нападеніе на беззащитныхъ, 
все это кладетъ тѣнь на репутацію римскаго полководца. 
Можно, однако, представить себѣ,- что Цезарь дѣйствовалъ 
такъ, желая дать страшный урокъ германцамъ и тѣмъ пре¬ 
кратить ихъ попытки переселенія въ Галлію. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
и на галловъ, которые очень разсчитывали на помощь гер¬ 
манцевъ въ борьбѣ за независимость, это истребленіе цѣлыхъ 
могущественныхъ племенъ должно было произвести сильное 
впечатлѣніе. 

2..Цезарь, однако, не ограничился отраженіемъ наше¬ 
ствія. Желая усилить впечатлѣніе, произведенное этой побѣ¬ 
дой на галловъ и на своихъ соотечественниковъ, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ показать германцамъ, что они не гарантированы отъ 
нападеній на нхъ собственныя земли, онъ рѣшилъ перейти 
Рейнъ. Предлогомъ онъ выставилъ наказаніе сугамбровъ, от¬ 
казавшихся выдать, ушедшихъ къ нимъ всадниковъ изъ войска 
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узнпетовъ и тенктеровъ. Для большей безопасности переправы 
и для большаго впечатлѣнія, Цезарь переправился черезъ 
Рейнъ не на судахъ, а по мосту, выстроенному около тепе¬ 
решняго Бонна. Выбралъ онъ это мѣсто, несмотря на отда- 



В.ІУ.З ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ. 

Доходы 3 
въ Британ- 
нію. Британ- 
піа и бри¬ 

танцы. 

Постройка моста описана Цезаремъ подробно (см. рис. 11): 
въ дно рѣки вбивались до двѣ соединенныя между собою 
сваи, на разстояніи 15 футовъ однѣ отъ другихъ, съ накло¬ 
номъ одной пары по теченію, другой противъ него. Эти пар¬ 
ныя сваи соединялись поперечными балками; на балки въ 
свою очередь накладывались продольные брусья, устилавшіе 
пролеты. Сверху накладывались фашины. Для большей крѣ¬ 
пости моста тѣ сваи, которыя были наклонены противъ тече¬ 
нія, поддерживались подпорками; для устраненія же возмож¬ 
ности разрушенія моста спускаемыми по теченію балками, 
съ другой стороны передъ мостомъ были поставлены сваи 
перпендикулярно. Таковъ былъ первый мостъ черезъ Рейнъ, 
который знаетъ исторія. 

Опустошивши страну сугамбровъ и обѣщавъ помощь убіямъ 
на Случай, если свевы будутъ ихъ притѣснять, Цезарь, видя, 
что германцы избѣгаютъ сраженія (свевы собрались въ глу¬ 
бинѣ своей страны и ждали его прихода туда, чтобы дать 
битву), черезъ 18 дней послѣ переправы удалился обратно 
въ Галлію, разрушивши мостъ. Цѣль похода была достигнута: 
сугамбры поплатились разграбленіемъ земель; свевамъ было 
показано, что у убіевъ на случай необходимости найдутсі, 
защитники, такъ какъ Рейнъ для римлянъ не можетъ слу¬ 
житъ препятствіемъ; наконецъ, на галловъ и римлянъ было 
произведено надлежащее впечатлѣніе. 

3. Послѣ рекогносцировки въ Германію Цезарь, несмотря 
на приближавшійся конецъ лѣта, рѣшилъ побывать и въ 
Британии. 

Британия до Цезаря была почти совершенно неизвѣстна 
римлянамъ; о ней ходили болѣе или менѣе баснословные 
разсказы, но и эти свѣдѣнія были большею частью заимство¬ 
ваны у греческихъ писателей. Послѣдніе въ свою очередь 
всѣмъ тѣмъ, что они знали о Британии, были обязаны раз¬ 
сказамъ торговцевъ, издавна привозившихъ оттуда олово, сви¬ 
нецъ и нѣкоторые другіе предметы. Понятно, что ихъ сооб¬ 
щенія не шли дальше самыхъ общихъ свѣдѣній о странѣ, 
переплетенныхъ обильнымъ количествомъ басенъ. Первыя бо¬ 
лѣе подробныя и точныя извѣстія мы находимъ у Цезаря 
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1 ВгіСаппіае рагз іпіегіог аѣ ііз іпсоіііиг, <ріоз паіоз іп 
іпзиіа ірзі шешогіа ргойііит йісипі, шагіііта рагз аЬ ііз, 
диІ ргаейае ас Ъеііі іпіегепйі саиза ех Веі^іо ігапзіегипі 
(диі отпез Іеге ііз потіпіЪиз сіѵііаіит арреііапіиг, ^шЪив 
огіі ех сіѵіІаІіЪиз ео регѵепегипі) еі, ЪеІІо іііаіо, Ш регаап- 

зегипі аЦие адгоз соіеге соерегипі. Нотіішт езі іпбпііа 
тиііііийо сгеЪеггітафіе аейійсіа, Іеге ОаШсіз сопзітіііа, ре- 

согит та&пиз питегиз. ІЛипІиг аиі. аеге аиі Іаіеіз Іеггеіз, 
а<1 сегіит ропйиз ехатіпаііз, рго питто. 

2 Шзсііиг іЬі рІитЬит аІЪит іп тейііеггапеіз ге^іошЬиз, 

іп шагійтіз — Іеггит, зей еіиз ехі§иа езі соріа; аеге иіип- 

Іиг ітрогіаіо. Маіегіа сиіп8^ие §епегіз, иі іп Оаіііа, езі 
ргаеіег іадит аЦие аЪіёІет. Ьерогет еі даіііпат еі ашегет 
цизіаге Газ поп риіапі; Ьаес Іатеп аіипі апіті ѵоіиріаі^ие 
саиза. Іюса зипі Іешрегаііога ^иат іп Оаіііа, гетізвіогіЪиз 
ігідогіЪиз. (V, 12). 

3 ч Іпзиіа паіига Ігщиёігй, сиіиз ипит Іаіиз езі сопіга Оаі- 
Нат. Ниіиз Іаіегіз аііег апдиіиз, езі ай Сапііит, ^ио 
Іеге оптез ех ОаШа паѵез арреііипіиг, ай огіепіеш зоіет, 

іпГегіог ай тегійірт зресіаі. Нос регііпеі сігсііег тіііа раз- 

зиит ^иіп§еп^а/ 

4 АІІегит ѵег§іІ ай Нізрапіат аЦпе оссійепіет зоіет; 

(}иа ех рагіе езі НіЬегпіа, йітійіо шіпог, иі ехівіітаіиг, 

Яиат Вгііаппіа, зей рагі зраііо Ігапзтіззиз, аіцие ех Оаіііа, 

езі іп Вгііаппіат. Іп Ьос тейіо сигзи езі іпзиіа, диае арреі- 

Іаіиг Мопа; сотріигез ргаеіегеа тіпогез зиѣіесіае іпвиіае 
ехізіітапіиг; йе циіЪиз іпзиііз поппиііі зсгірзегипі йіез соп 
Ііпиоз Ігщіпіа зиЬ Ьгита еззе посіет. N08 піЫІ йе ео рег- 

сопіаііопіѣиз герегіеЬатиз, пізі сегііз ех ациа іпепзигіз Ьге- 

ѵіогез еззе диат іп сопііпепіі посіез ѵійеѣатиз. Ниіиз езі 
1оп§ііийо Іаіегіз, иі Гегі Шогит оріпіо, зерІш§епІогит ті- 

Ііит. У 
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Теггіпш езі сопіга зеріенігіонез; сиі рагіі пиііа езі оѣіесіа 5 

Іегга, зесі еіиз апдиіиз Іаіегіз шахіте ай Оегташат зресіаі. 
Нос тіііа раззиит осііп^епіа іп 1оп§іІийінет еззе ехізіітаіиг. 

На отпіз іпзиіа езі іп сігсиііи ѵісіез сепіит тіііиіп раззиит. 

(V, 13). • 
Ех Ьіз отпіЬиз Іопде зипі Ьитатззіті, диі Сапііит іп- $ 

сбіипі, ^иае ге§іо езі тагіііта отпіз, пе^ие тиііит а Оаі- 

Ііса йійегипі сопзиеіийіпе. Іпіегіогез ріегщие ігшпепіа поп 
зегипі, зей Іаеіе еі сагпе ѵіуипі реІІіЬиздие зипі ѵезіііі. 

Отпез ѵего зе Вгііапні ѵііго іпйсіипі, диой саегиіёит 7 

ейісіі соіогет, аідие Ьос Ьоггійіогез зипі іп ри^па азресіи; 

саріі^ие зипі рготіззо аЦие отпі рагіе согрогіз газа ргаеіег 
сариі еі ІаЪгит аирегіиз. (V, 14). 

Цезарь зналъ только южную часть острова, да и то не 
всю, а главнымъ образомъ восточную ея половину; кромѣ 
того и пробылъ онъ на островѣ недолго; поэтому неудивительно, 
что свѣдѣнія его о Британніи такъ скудны, если даже сравнить 
ихъ съ его разсказомъ о Германіи, а представленіе о гео¬ 
графическомъ положеніи Британніи такъ неправильно. Не 
говоря уже о томъ, что неправильно само представленіе о 
Британніи какъ о треугольникѣ, Цезарь невѣрно опредѣляетъ 
и ея положеніе относительно сосѣднихъ земель: Ирландія, но 
его представленію, находится гораздо южнѣе, чѣмъ на самомъ 
дѣлѣ, а Германія простирается слишкомъ далеко на сѣверъ. 

Болѣе подробныхъ и точныхъ свѣдѣній не моглн доставить 
Цезарю и галлы: они сами знали только небольшую часть 
страны, да и то поверхностно, а внутрь страны не проникали. 

Другіе писатели, жившіе въ одно время съ Цезаремъ или 
нѣсколько позднѣе, немного прибавляютъ къ тому, что мы 
узнаемъ отъ Цезаря. Болѣе подробныя свѣдѣнія мы имѣемъ 
только изъ того поздняго времени, когда Британнія совершенно 
романизовалась. 

» Британнія была страной плодородной, производившей много 
хлѣба; благодаря обилію дождей и влаги, хлѣбъ росъ быстро* 
но созрѣвалъ медленно. 
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Скотоводстве велось въ обширныхъ размѣрахъ. 
Значительную часть острова покрывали лѣса; поэтому 

однимъ изъ главныхъ занятій жителей, какъ и въ Германіи, 
была охота; охотничьи собаки, привозимыя изъ Британніи, 
цѣнились очень высоко. 

Очень богата была страна металлами; кромѣ тѣхъ, которые 
названы Цезаремъ, въ Британніи добывалось и золото и 
серебро. 
Южную и среднюю часть Британніи заселили галлы, 

явившіеся сюда съ материка въ разныя времена; сначала, 
вѣроятно, переселенцы заняли западную, затѣмъ восточную 
оконечность острова. Пришельцы частью покорили, частью 
вытѣснили коренное населеніе въ сѣверную частъ острова. 

Большинство завоевателей принадлежало къ племени бель- 
говъ; такъ, въ болѣе позднее время мы встрѣчаемъ въ Бри¬ 
тании имена мориновъ, ремовъ, атребатовъ; впрочемъ, встрѣ¬ 
чаются и имена сеноновъ и эдуевъ. 

Такъ же, какъ и Галлія, Бриташгія дѣлилась на отдѣль¬ 
ныя государства (сіѵіШез), обнимавшія обыкновенно область 
одного племени; во главѣ этихъ государствъ стояли цари. 

У Цезаря мы встрѣчаемся съ слѣдующими значительными 
племенами: ТгіпоЬапІез, могущественный народъ, первый под¬ 
чинившійся римлянамъ. Они жили по берегу моря, на сѣверъ 
отъ нижняго теченія Темзы, въ теперешнихъ Эссексѣ и 
Суффолькѣ. Главнымъ городомъ ихъ, вѣроятно уже во времена 
Цезаря, былъ Бошішшт (В II), т. е. на мѣстѣ нынѣшняго 
Лондона находилось окруженное палисадомъ мѣсто, куда 
большая часть племени собиралась въ минуту опасности. 

Юго-восточную оконечность острова (Кентъ) занимали 
Сапііі, западнѣе тринобантовъ жили кассы (Саззі). 

Государственное устройство и религія были въ Британии 
въ общемъ такія же, какъ и на материкѣ. Здѣсь, какъ и 
тамъ, мы встрѣчаемся съ господствующимъ и порабощеннымъ 
классами; отсюда, по преданію, явились въ Галлію друиды, т. е. 
ученіе ихъ въ Британніи было такъ же распространено, какъ 
и въ Галліи. 

Греч, н риле к. класс. Цезарь. Зап. о Гаадьсв. в. въ избр. отр. (Теветъ). б 
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Первый 4 
походъ Це¬ 
заря въ 
Британнію. 

Пригото- 5 
влевія къ 
походу. 

Жители обѣихъ странъ походили другъ на друга и на¬ 
ружностью; только островные галлы были болѣе роелы, чѣмъ 
материковые. 

Вслѣдствіе отдаленности Британніи отъ цивилизованныхъ 
странъ жители ея отличались большею дикостью и грубостью, 
чѣмъ ихъ материковые сородичи; всѣ болѣе изящныя вещи 
получались изъ Галліи, дома дѣлались только грубые предметы 
первой необходимости. 
Жили британцы въ деревянныхъ избахъ, городовъ у нихъ 

не было; то, что римляне называютъ ихъ городами (оррійа), 
были простыя загородки, служившія убѣжищемъ для людей и 
скота на случай вражескихъ нападеній. Все это относится къ 
британцамъ галльскаго происхожденія; относительно жителей 
внутренней Британніи свѣдѣнія наши совершенно ничтожны. 
Мы можемъ сказать только, что они были еще болѣе дики, 
чѣмъ жители побережья, и, вѣроятно, совсѣмъ не занимались 
земледѣліемъ, жили же исключительно скотоводствомъ и охотой. 

4. Главной цѣлью похода Цезаря въ бѣдную Британнію 
было прекращеніе тѣхъ постоянныхъ сношеній, которыя 
существовали у галловъ материковыхъ съ галлами островными. 
Кромѣ того, Цезарь походомъ въ эту далекую баснословную 
страну хотѣлъ усилить впечатлѣніе, произведенное на его со¬ 
отечественниковъ экспедиціей въ Германію; не могло также 
не повліять это предпріятіе и на увеличеніе уваженія галловъ 
къ римскому оружію и страха передъ нимъ. 

5. Ехщца рагіе аезіаііз геіідиа Саезаг, еізі іп Іііз Іосіз, 
циой ошиіз Оаіііа ай зеріепігіопез ѵеіціі, шаіигае зипі Ьіе- 

тез, іатеп іп Вгііаппіат ргойсізсі еопіепйіі, диой отпіЪиз 
Геге ОаИісіз Ъеіііз ЪозііЪиз позігіз іпйе зиЪтітзігаіа аихіііа 
тіеІІе^еЪаі еі, зі іетриз аппі ай ЬеІІит дегенйит йейсегеі, 
іатеп та§по зіЬі изиі Гоге агѣіігаЪаіиг, зі тойо іпзиіат 
айіззеі еі §епиз Ьотіпнт регзрехіззеі, Іоса, рогіиз, айііиз 
со§поѵіззеі; ^иае отпіа Геге баіііз егапі іпсодпііа. ^дие 
епіт іетеге ргаеіег тегсаіогез Шо айіі диіздиат, педне ііз 
ірзіз диіедиат ргаеіег огат тагііітат аідие еаз ге§іопез, 
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^пае вппі сопіга баіііаз, поіит езі. Ііадие, ѵосаііз ай зе 
ипйідие тегсаіогіЪиз, педие диапіа еззеі іпзиіае та§пііийо, 

ледие диае аиі диапіае паііопез іпсоіегепі, педие диет изит 
ЬеШ Ьаѣегепі аиі диіЪиз іпзіііиііз иіегепіиг, педие диі еззепі 
ай таіогит паѵіит тиШіийіпет ійопеі рогіиз, герегіге роіегаі. 

(IV, 20). 
2 Ай Ьаес со^позсепйа, ргіиздиат регісиіит Гасегеі, ійопеит 

еззе агЬіігаіиз, ваіит Ѵоіизепит сит паѵі Іопда ргаетііііі. 
Ниіс тапйаі, иі, ехріогаііз отпіЬиз геЪиз, ай ве диат ргі- 

тит геѵегіаіиг. 

3 Ірзе сит отпіЬиз сорііз іп Могіпоз ргойсізсііиг, диой іпйе 
егаі Ъгеѵіззіптз іп Вгііаппіат ігаіесіиз. Нис паѵез ипйідие 
ех йпііітіз ге^іотѣив еі, диат зирегіоге аезіаіе ай Ѵепеіісит 
Ьеііит ейесегаі, сіаззет іиЬеі сопѵепіге./ 

4 Іпіегіт, сопзіііо еіиз содпііо еі рег/'тегсаіогез регіаіо ай 
Вгііаппоз, а сотрІигіЬиз іпзиіае сіѵііаііЬиз ай еит 1е§аіі ѵе- 

піипі, диі роИісеапіиг оЪзійез йаге аідие ітрегіо рориіі Во- 

гаапі оЪіетрегаге. (ДиіЪиз аийіііз ІіЬегаІііег роііісііиз Ьогіа- 

.іиздие, иі іп еа зепіепііа регтапегепі, еоз йотит гетііііі 
еі сит ііз ипа Соттіит, диет ірзе, АігеЪаііЪиз зирегаііз, 

гедет іѣі сопзіііиегаі, сиіиз еі ѵігіиіет еі сопзіііит ргоЪаЪаі 
еі диет зіЬі ййеіет еззе агѣіігаЪаіиг, сиіиздие аисіогііаз іп 
Ьіз гедіопіЬиз тадпі ЬаЬеЬаіиг, тііііі. Ниіс ітрегаі, диаз 
роззіі, айеаі сіѵііаіез Ьогіеіигдие, иі рориіі Котапі Мет 
зедиапіиг, ведие сеіегііег ео ѵепіигит пипііеу' 

5 Ѵоіизепиз, регзресііз гедіопіЪиз отпіЬиз,'диапіит еі іа- 

сиііаііз йагі роіиіі, диі паѵі едгёйі ас зе ЬагЬагіз соттіііеге 
поп аийегеі, диіпіо йіе ай Саезагет геѵегйіиг диаедие іЬі 
регзрехіззеі гепипііаі. (IV, 21). 

6 Бит іп Ьіз Іосіз Саезаг паѵіит рагапйагит саиза тогаіиг, 

ех та§па рагіе Могіпогит ай еит 1е§аіі ѵепегипі, диі зе йе 
зирегіогіз іетрогіз сопзіііо ехсизагепі, диой Ьотіпез ЬагЪагі 
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Перепра- 6 
ва и высад¬ 
ка риханнъ. 

еі позігае сопзиеіийіпіз ітрегііі ЪеІІит рориіо Еотапо іесіз- 

зепі, зедие еа, сріае ітрегаззеі, іасіигоз роііісегепіиг. Нос 
зіѣі Саезаг заііз оррогіипе ассійівзе агЬіігаіив, циой педие 
розі іегдит Ьозіет геітдиеге ѵоіеѣаі педие ЪеШ &егепйі 
ргоріег аппі іетриз іасиііаіет ЬаЪеЪаі педие Ьаз іапіиіагит 
гегшп оссираііопев Вгііаппіае апіеропепйаз іийісаѣаі, та^пит 
іі$ иитегит оЪзійит ітрегаі. (^ціЪиз аййисііз, роз іп бйет 
гесеріі. 

НаѵіЬиз сігсііег ЬХХХ опегагііз соасііз сопігасіівдие, диоі 7 

заііз еззе а(і (Іиаз ігапврогіапйав Іе^іопез ехізіітаЪаі, <рюй 
ргаеіегеа паѵіит Іопдагит ЬаЪеЪаі, чиаезіогі, Іе^аііз ргае- 

і'есііздие йізігіЪиіі. Нис ассейеЪапі ХѴІП опегагіае паѵез, 
^иае ех ео Іосо аЬ тіИЪив раззишп осіо ѵепіо ІепеЪапіиг, 
^ио тіпиз іп еипйет рогіит ѵепіге роззепі: Ьаз е^иі^іЪиз 
йізігіЪиіі. Кеіщиит ехегсііит (^иіпіо Тііигіо 8аЪіпо еі Ьисіо 
Аигипсиіеіо Соиае Іедаііз іп Мепаріоз аЦие іп еоз ра§оз 
Могіпогит, аЬ чиіЬиз ай еит Іе^аіі поп ѵепегапі, йисепйит • 

йейіі; РиЫіит Зиірісіиш Киіит Іе^аіит сит ео ргаезійіо, 

^иос1 заііз еззе агЬіігаЬаіиг, рогіит іепеге іиззіі. (IV, 22)- 

6. Шз сопзіііиііз геЬиз, пасіиз ійопеат ай паѵі§апйит і 
іетрезіаіет, іегііа іеге ѵі"іІіа зоіѵіі е^иііе8^ие іп иііегіогет 
рогіит рго&гёйі еі паѵез сопзсепйеге еі зе ведиі іиззіі. А 
^шЬиз сит раиіо іагйіиз езвеі айтіпізігаіит, ірзе Ьога сігсііег 
йіеі яиагіа сит ргітіз паѵіЬиз Вгііаппіат аііі^іі аЦие іЬі 
іп отпіЪиз соШЬиз* ехрозііаз Ьозііит соріаз агтаіаз сопзрехіі. 
Сиіиз Іосі Ьаес егаі паіига, аіцие ііа топііЬиз апдизііз таге 
сопііпеЬаіиг, иіі ех Іосіз зирегіогіЬиз іп Іііиз іеіит айі^і 
роззеі. Нипс ай е^гейіепйит педиадиат ійопеит Іосит агЬі- 
ігаіиз, йит геіі^иае паѵез ео сопѵепігепі, ай Ьогат попат 
іп апсбгіз ехзресіаѵіі. 

Іпіегіт Іе^аііз ІгіЬипіздие тііііит сопѵосаііз, еі чиае ех % 

Ѵоіизепо со^поззеі, еі ^иае йегі ѵеііеі, озіепйіі топиіЦие, 
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иі геі тііііагіз гаііо, тахіте иі тагііітае гез розіиіагепі, 

иі пиае сеіегет аЦие іпзіаѣііет тоіит Ъаѣегепі, ай пиіит 
еі ай іетрив отлез гез аЪ ііз айтіпізігагепіш/^ 

3 Шз йітіззіз, еі ѵепіит еі аезіит пло іетроге пасіиз 
зесипйит, йаіо зі§по еі зиЪІаііз апсогіз, еігсііег тіііа раззишп 
зеріет аЪ ео Іосо рго§геззиз, арегіо ас ріапо Иіоге паѵез 

сопзіііиіі. (IV, 23). 
4 Аі ЬагЬагі, сопзіііо Котапогит содпііо, ргаетіззо едиііаіи 
еі еззейагііз, дио ріегипщие депеге іп ргоеіііз иіі сопзиегнпі, 
геіщиіз сорііз зиѣзесиіі, позігоз паѵіѣиз едгейі ргоЬіѣеѣапі. 
Егаі оЪ ѣаз саизаз зшшпа йіШсиІіаз, диой паѵез ргоріег 
та&пііийіпет пізі іп аііо сопзііілі поп роіегапі, тіІійЬиз 
аиіет, і^поііз Іосіз, ітрейіііз тапіЬлз, тадпо еі §гаѵі опеге 
агтогит орргеззіз зітиі еі йе паѵіѣиз йезіііепйпт еі іп йис- 

ііѣиз сопзізіепйит еі сит Ьозііѣиз егаі ри§папйшп, сит іііі 
аиі ех агійо аиі раиіит іп ациат рго^геззі, отпіѣиз тетѣгіз 
ехрейіііз, поііззітіз Іосіз, аийасіег іеіа сопісегепі еі е^ио8 

іпвиеіасіоз іпсііагепі. ()иіѣиз геѣиз позігі регіеггііі аѣріе Ьиіиз 
отпіпо {?епегіз ри§пае ітрегііі поп еайет аіасгііаіе ас зіийіо, 

^ио іп рейезігіЬиз иіі ргоеіііз сопзиегапі, пііеѣапіиг. (IV, 24). 

5 ()иой иѣі Саезаг апітайѵегііі, паѵез 1оп§аз, диагшп еі 
зресіез егаі ЬагЪагіз іпизііаііог еі тоіиз ай изит ехрейіііог, 

раиіит гетоѵегі аЪ опегагііз паѵіѣиз еі гешіз іпсііагі еі ай 
Іаіиз арегіит Ьозііит сопзіііиі аЦие іпйе йтйіз, задііііз, 
іогтепііз Ьозіез ргореШ ас зиѣтоѵегі іиззіі; диае гез та#по 
изиі позігіз Іиіі. Кат, еі паѵіит й§ига еі гетогит тоіи еі 
іпизііаіо §епеге іогтепіогит регтоіі, ѣагѣагі сопзіііегипі ас 
раиіит тойо рейет геіиіегипі. АЦие позігіз тіііііѣиз сипс- 

іапііѣиз, тахіте ргоріег аііііийіпет тагіз, диі йесітае іедіопіз 
адшіат Іегеѣаі, сопіезіаіиз йеоз, иі еа гез іедіопі Іеіісііег 
еѵепігеі: «йезііііе,» йщиіі, «тііііез, пізі ѵиіііз адиііат Ьозііѣиз 
«ргойеге: е§о сегіетеит геі риѣіісае аідие ітрегаіогі оШсіит 
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«ргаезШего.» Нос сит ѵосе та§па йіхіззеі, зе ех паѵі ргоіе- 

сіі аЦие іп Ьозіез а^иі1ат іегге соеріі. Тит позігі, соЬогіаіі 
іпіег зе, пе іапіит йейесиз айтШ.егеІиг, ипіѵегзі ех паѵі 

сіезііиегипі:. Ноз кет ех ргохітіз паѵіЬиз сит сопзрехіззепі, 
зиЬзесиіі, ЬозііЬиз арргортциагип!;. (ІУ, 25). 

Ридпаіит ез4 аЬ иігіздие асгііег. Иозігі іатеп, ^ио<і педие 
огйіпез бегѵаге педие йгтііег іпзізіеге пе^ие зі§па виЪзбфіі 
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роіегапі, аЦие аііиз аііа ех паѵі, риіЪизситрие зідпіз оссиг- 

гегаі, зе аддгедаЪаі, тадпореге регіигЪаЪапіиг; Ьозіез ѵего, 
поііз отпіЪиз ѵайіз, иѣі ех ІіСоге аііриоз зіпдиіагез ех паѵі 
едгейіепіез сопзрехегапі, іпсііаііз ериіз ітрейііоз айогіеЪапіиг, 

ріигез раисоз сігситзізіеЪапі, аііі аЬ Іаіеге арегіо іп ипіѵегзоз 
іеіа сопісіеЬапі. <^иой сит апітайѵегііззеі Саезаг, зсарЬаз 
Іопдагит паѵіит, ііет зресиіаіогіа паѵідіа тіІШЪиз сотріегі 
іиззіі еі, риоз Іаѣогапіез сопзрехегаі, Ыз зиЪзійіа зиЪтіііеЪаі. 

7 Иозіа'і, зітиі іп агійо сопзіііегипі, зиіз отпіЬиз сопзесиііз, 
іп Ьозіез ітреіит Іесегипі аЦие еоз іп іи дат йейегипі, 
перие Іопдіиз ргозериі роіиегипі, риой ериііез сигзит іепеге 
аірие іпзиіат сареге поп роіиегапі. Нос ипит ай ргізііпат 
Іогіипат Саезагі Йеіиіі. (IV, 26). 

1 7. Нозіез, ргоеііо зирегаіі, зітиі аЦие зе ех Гида гесе- 7 Перегово- 

регипі, зіаііт ай Саезагет Іедаіоз Йе расе тізепті; оЬзійез ры 0 мпрѣ' 

йаіигоз риаерие ітрегаззеі Іасіигоз еззе роПісііі зипі. Ша 
сит Ьіз Іедаііз Соттіиз АігёЪаз ѵепіі, риет зирга йетоп- 

зігаѵегат а Саезаге іп Вгііаппіат ргаетіззит. Нипс іііі, 
е паѵі едгеззит, сит ай еоз огаіогіз тойо Саезагіз тапйаіа 
йеіеггеі, сотргеЬепйегапі аЦие іп ѵіпсиіа сопіесегапі; іит, 

ргоеііо іасіо, гетізегипі. Іп реіепйа расе еіиз геі сиірат іп 
шиііііийіпет сопіесегипі еі, ргоріег ітргийепііат иі ідпозсе- 

геіиг, реііѵегипі. 
2 Саезаг, риезіиз, риой, сит иііго іп сопііпепіет Іедаііз 
тіззіз расет аЬ зе реііззепі, ЬеІІит зіпе саиза іпіиііззепі, 
ідпозсеге ішргийепііае йіхіі оЪзійезрие ітрегаѵіі; риогит іііі 
рагіет зіаііт йейегипі, рагіет ех ІопдіпдиіогіЪиз Іосіз агсез- 

вііат раисіз йіеЪиз зеве йаіигоз Йіхегипі. Іпіегеа зиоз гетідгаге 
іп адгоз іиззегипі, ргіпсірезрие ипйірие сопѵепіге еі зе сіѵі- 

іаіезрие зиаз Саезагі соттепйаге соерегипі. (IV, 27). 

і 8. Ніз геЬиз расе сопбгтаіа, розі йіет риагіит, риат 8 Неудач» 
езі іп Вгііаітіпт ѵепіит, паѵез XVIII, Йе риіЪиз зирга Йе- на морѣ- 
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Возобно- 9 
влета воен¬ 
ныхъ дѣй¬ 

ствій. 

топзігаішп езі, ^иае едиііев зизіиіегапі, ех зирегіоге рогіи 
Іепі ѵепіо воіѵегипі. <^иае сит арргоріпдиагепі Вгііаппіае 
еі ех сазігіз ѵійегепіиг, ‘ Іапіа Іетрезіаз зиШо соогіа езі, иі 
пиііа еагит сигзит Іепеге роззеі, зей аііае еойет, ипйе 
егапі ргоіесіае, геГеггепіиг, аііае ай іпіегіогет рагіет іпзи- 

Іае, диае езі ргоріиз зоііа оссазит, та§по зио сит регісиіо 
йеісегепіиг; диае, іатеп апсогіз іасііз, сит ЙисІіЪиз сотріе- 

гепіиг, песеззагіо айѵегза по сіе іп аііит ргоѵесіае сопііпеп- 

Іет реііегипі. (IV, 28). 

Еайет посіе ассійіі, пі еззеі Іипа ріепа, пиі йіез тагі- 2 

Іітов аезіиз тахітоз іп Осе&по еШсеге сопвиеѵіі, позігізг^ие 
ій егаі іпсодпііит. Ііа ипо Іетроге еі іоп^аз паѵев, диіЬив 
Саеваг ехегсііит ігапзрогіапйит сигаѵегаі ^иа8^ие іп агійит 
впМихегаІ, аезіиз сотріеѵегаі, еі опегагіаз, сріае ай ап согаз 
егапі йеіі&аіае, іетрезіаз аМісІаЪаІ, пе^ие иііа позігіз іасиі- 
Іав аиі айтіпізігапйі аиі аихіііапйі йаѣаіиг. СотрІигіЬиз 
паѵіЪиз Ггасііз, геіциае сит еззепі, іипіЪиз, апсогіз геіциів- 
дие агтатепіів атіззіз, ай паѵідапйит іпиіііез, тадпа — ій 
^иой песевве егаі ассійеге — Іоііиз ехегсііиз регІигЪаІіо Гасіа 
езі. І^ие епіт паѵез егапі аііае, диіЬиз герогіагі розвепі, 

еі отпіа йеегапі, диае ай гейсіепйав паѵев егапі изиі, еі, 

^иой отпіЪиз сопзіаѣаі Ьіетагі іп Оаіііа орогіеге, Ігитепіит 
Ыз іп Іосів іп Ыетет ргоѵізит поп егаі. (IV, 29). 

9. (^иіЪиз геЬиз содпііів, ргіпсірез Вгііаппіае, диі розі 1 

ргоеііит ай Саезагет сопѵепегапі, іпіег зе соііосиіі, сит 
ефіііев еі паѵев еі йитепіит Котапів Йееззе іпіеііе^егепі 
еі раисііаіет тііііит ех сазігогит ехі^иііаіе со^позсегепі, 

^иае Ьос егапі еііат апдизііога, диой зіпе ітрейітепііз 
Саезаг іедіопев Ігапврогіаѵегаі, оріітит іасіи еззе йихегипі, 
геЬеШопе іасіа, Ігитепіо соттеаіидие повігов ргоЫЪеге еі 
гет іп Ыетет ргойисеге, диой, Ыз зирегаііз аиі гейііи іп- 

Іегсіизіз, петіпет розіеа ЬеШ іпіегепйі саива іп Вгііаппіат 
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ігапзііпгит еопййеЪапІ. Ііадие, гигзиз сопіигаііопе Гасіа, раи- 

Іаііт ех сазігіз йізсейеге ас виоз сіат ех а§гіз йейисеге 

соерегипі. (IV, 30). 

2 Аі Саезаг, еізі попйит еогит сопвіііа содпоѵегаі, Іатеп 
еЬ ех еѵепіи паѵіит зиагит еі ех ео, ^иой оѣзійез <Іаге іп- 

Іегтізегапі, Гоге ій, ^ио(і ассійіі, зизріеаЬаіиг. Иагріе ай 
отпез сазиз зиЪзійіа сотрагаЪаі. Мат еі ігіітепіит ех адгіз 
соіійіе іп сазіга сопГегеЪаі еі, диае ^гаѵіззіте аШісІае егапі 
паѵез, еагит таіегіа аЦие аеге ай геіщиаз гебсіепйаз иіе- 

Ъаіиг еі, ^иае ай еаз гез егапі изиі, ех сопііпепіі сотрог- 

Іагі іиЪеЪаі. Ііадпе, сит зитто зіийіо а тіІіІіЪиз айтіпі- 
зігагеіггг, ХП паѵіЪив атіззіз, геіщиіз иі паѵі&агі соттойе 
роззеі, еііесіі. (ГѴ, 31). 

3 Бит еа §египіиг, 1е"іопе ех сопзиеіийіпе ипа Ггитепіа- 
Іит тізза, ^иае арреІІаЪаІиг зерііта, г^ие иПа ай ій іет- 

риз ЪеШ зизрісіопе іпіегрозііа, сит рагз Ьотіпит іп а&гіз 
гетапегеі, рагз еііат іп сазіга ѵепіііагеі, іі, рго рогііз 
сазігогит іп зіаііопе егапі, Саезагі пипііаѵегипі риіѵегет 
таіогет, диат сопзиеіийо Геггеі, іп еа рагіе ѵійегі, диат 
іп рагіет Іедіо ііег Гесіззеі. 

4 Саезаг ій, диой егаі, зизрісаіпз, аіщиій поѵі а ЬагЬагіз 
ішіит сопзіііі, соЪогіез, диае іп зіаііопіѣиз егапі, зесит іп 
еат рагіет ргойсізсі, ех геіщиіз йиаз іп зіагіопет соЬогіеэ 
зиссейеге, геіідиаз агтагі еі сопГезйт зезе зиѣзедиі іиззіі. 
Сит раиіо 1оп§іиз а сазігіз ргосеззіззеі, зиоз аЬ ЬозІіЬиз 
ргеті аЦие ае§ге зизііпеге еі сопіегіа Іедіопе ех отпіЪиз 
раПіѣиз Іеіа сопісі апітайѵегііі. Хат ^иой, отпі ех геіщиіз 
рагііЪиз йетеззо Ггитепіо, рагз ипа егаі геіщиа, зизрісаіі 
Ьозіез, Ьис позігоз еззе ѵепіигоз, посіи іп зііѵіз Йеіііиегапі; 
Іит йізрегзоз, йерозіііз агтіз іп теіепйо оссираіоз еиЪііо 
айогіі, раисіз іпіегіесііз, геіщиоз іпсегііз огйіпіЬиз регІигЬа- 

тегапі, зітиі едиііаіи аЦие еззёйіз сігситйейегапі. (IV, 32). 

89 



Б.ІѴ.9 ВОЙНЫ ЦЕЗАРЯ. 

Оепиз Ьос еві ех евзесііз ридпае. Ргіто рег отпев раг- 5 

іез регедиііапі еі іеіа сопісіипі аЦие ірзо іеггоге едиогит 
ее зігерііи гоіагит ог(ііпез ріегин^ие регіигЪапі, еі сит ве 
іпіег едиііит іигтаз іпзіпиаѵепті, ех евзесііз Йезіііипі еі 
ресііЬиз ргоеііапіаг. Аигідаё іпіегіт раиіаііт ех ргоеііо ехсе- 

йипі аЦие ііа сиггиз соПбсапі, иі, ві ІШ а птііііийіпе Ьо- 

зііит ргетапіиг, ехрейііит ай зиоз гесеріит ЬаЪеапі. Ііа 
тоЪШіаіет есріііит, зіаѣіПіаіет рейіішп іп ргоеііів ргаезіапі, 
ас іапіит иви соіійіапо еі ехегсііаііопе еГйсіипі, иіі іп йе- 

сііѵі ас ргаесірііі Іосо іпсііаіоз е^иоз визііпеге еі Ьгеѵі то- 

сіегагі ас Йссіеге еі рег іетопет регсиггеге еі іп іидо іп- 

вівіеге еі зе ішіе іп сиггив сіііззіте гесіреге сопзиегіпі. 

(IV, 33). 

(^иіЪиз геЪиз регіигѣаіів повігіз поѵііаіе ридпае, іетроге 6 

оррогіипіззіто Саеваг аихіііит іиііі: патцие еіив айѵепіи 
Ьозіев сопзіііегипі, позігі ве ех іітоге гесерегипі. (^ио Гасіо 
асі Іасевзепйшп еі ай соттіііепйит ргоеііит аііепит еззе 
іетриз агЪіігаіиз, зио ве Іосо сопііпиіі еі, Ьгеѵі іетроге 
іпіегтізво, іп сазіга Іедіопез гейихіі. Сит Ьаес дегипіиг, 

позігіз отпіЬиз оссираііз, чиі егапі іп адгіз геіічиі, йівсез- 

зегипі. 
Зесиіае зипі сопііпиоа сотріигез йіев іетрезіаіев, диае 7 

еі повігоз іп савігіз сопііпегепі еі Ьозіет а ридпа ргоМЬе- 

гепі. Іпіегіт ЪагЪагі пипііоз іп отпев рагіез йітізегипі раи- 

сііаіепщие позігогит тііііит виів ргаейісаѵегипі еі, диапіа 
рііаейае Гасіепйае аЦие іп регреіииш виі ІіЬегапйі Гасиііаз 
йагеіиг, зі Котапоз сазігіз ехриііззепі, Йетопзігаѵегипі. Ніз 
геѣиз сеіегііег тадпа тиііііийіпе рейііаіив ециііаіизфіе соасіа, 

ай сазіга ѵепегипі. (IV, 34). 

Саезаг, еізі ійет, ^иой зирегіогіЬиз Йіеѣиз ассійегаі, Гоге 8 

і'ійеЪаі, иі, зі езвепі Ьовіев риізі, сеіегііаіе регісиіит еби- 

дегепі, іатеп пасіив е^шіе8 сігсііег XXX, диоз Соттіиз 
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АігеЪав, <іе дпо апіе йісіит езі, зесшп ігапзрогіаѵегаі, Іе^іо- 

вез іп асіе рго сазігіз сопвйішй Сотшіззо ргоеііо, йіийиз 
позігогит тіШшп ітреіліт Ьозіез Іегге поп роіиегипі ас 
іегда ѵегіегипі. (^иоз іаіпо зрайо зесий, диапшт сигзи еі 
ѵігіЬиз еШсеге роіиегипі, сотріигез ех ііз оссійегипі, йеіпйе, 

отпіЬпз Іоіще Іаіедие аейійсііз іпсепвіз, ве іп сазіга гесере- 

гипі, (IV, 35). 

1 10. Еойет йіе 1е§ай, аЪ ЬозйЪиз тізві, ай Саевагет йеЮ Заключе- 

расе ѵепегипі. Нів Саезаг питегит оЬзійит, риет авіе іт- “омрГпшрГе 
регаѵегаі, йиріісаѵіі еоздие іп сопйпепіет аййисі ійззіі, диой, въ Гал*°- 

ргоріпдиа йіе аедиіпосйі, іпйгтіз паѵіѣиз, Іііеті паѵі§айопет 
виЬіеіепйат поп ехізйтаЪаІ. 

3 Ірве, ійопеаш Іетрезіаіет папсйнз, раиіо розі шейіат 
посіеш паѵез зоіѵіі; диае отпев іпсоійтев ай сопйпепіет 
регѵепегипі; вей ех іів опегагіае йиае еозйет, диоз геіідиі, 
рогіиз сареге поп роіиегипі еЬ раиіо іпГга йеіаіае зипй 
(IV, 36). 

11. Несмотря на то, что важныхъ результатовъ первый 11 Второй 
доходъ въ Британнію не далъ, въ Римѣ онъ произвелъ огроы- ^®®а' 
ное впечатлѣніе. Была назначена двадцатидневлая супплика- таннію 

дія (религіозное торжество, происходившее обыкновенно по ^ 
поводу важныхъ завоеваній и побѣдъ). 

Но Цезарь не былъ удовлетворенъ результатами похода; 
отъѣздъ его изъ Британніи былъ очень похожъ на бѣгство, 
и британцы это прекрасно понимали; изъ всѣхъ государствъ 
только два прислали заложниковъ, остальныя же и не поду¬ 
мали объ этомъ. Поэтому-то уже въ слѣдующемъ 54 году 
Цезарь предпринимаетъ новый походъ въ Британнію съ го¬ 
раздо большими силами. 

Такая настойчивость Цезаря показываетъ намъ, что за¬ 
воеваніе Британніи онъ уже считалъ одной изъ задачъ своихъ 
въ Галліи. 

И дѣйствительно, полнаго покоренія Галліи, полной ея 
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романизаціи можно было добиться только послѣ подчиненія 
близкихъ по національности и языку жителей Британніи. 

Постоянныя сношенія Галліи съ Британніей должны были 
возбуждать въ покоренныхъ галлахъ чувство зависти къ сво¬ 
боднымъ своимъ сородичамъ; всѣ мятежные элементы находили 
себѣ уже и при Цезарѣ пристанище въ Британніи, удаляясь 
туда отъ преслѣдованія римлянъ; дѣйствовали они оттуда, 
конечно, не въ интересахъ послѣднихъ. Все это Цезарь пред¬ 
видѣлъ и только вслѣдствіе недостатка времени и возникшихъ 
вслѣдъ за второй экспедиціей смутъ и безпорядковъ въ Галліи 
не довелъ задуманнаго дѣла до конца. Біо онъ ясно указалъ 
путь, но которому должны были итти его преемники и но 
которому пошли позднѣйшіе завоеватели Британніи. Путь этотъ 
былъ тотъ же, которымъ Цезарь шелъ и въ Галліи. 

Какъ въ Галліи онъ воспользовался раздорами кельтскихъ 
государствъ между собою, такъ поступилъ онъ и въ Британии, 
гдѣ роль эдуевъ сыграли тринобанты. Кельты и въ Британніи 
остались вѣрны основной чертѣ своего характера: неумѣнью 
дѣйствовать сообща, страсти къ раздорамъ. 

дѣйствія 12 12. Зиму 55/54 г. Цезарь, по обыкновенію, провелъ въ 
Гаыіи ®оь Италіи, предварительно усмиривъ разбойничій народъ Иллиріи— 
похода. ПИруСТОВЪ. 

Въ это время на сѣверномъ побережьи Галліи шли, по его 
приказанію, дѣятельныя приготовленія къ новой экспедиціи въ 
Британнію: строились новые корабли, приспособленные въ 
условіямъ плаванія въ проливѣ, и чинились старые. Къ веснѣ 
приготовленія были закончены. 

Цезарь, пріѣхавши къ войску, сдѣлалъ смотръ и, оставшись 
доволенъ работами, велѣлъ всему флоту собраться въ гавани 
Шиз (Г П, нын. Вопіодпе). Временемъ, пока огромный флотъ, 
состоявшій изъ 800 кораблей, окончательно снаряжался и 
двигался въ сборному пункту, Цезарь воспользовался для 
похода въ область треверовъ. 

Треверы. 13 13. Этотъ сильный народъ не хотѣлъ признавать римскаго 
владычества, не присылалъ своихъ представителей на собранія 
и находился въ дѣятельныхъ сношеніяхъ съ родственными 
ему зарейнскими германцами. 
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Немедленно послѣ прибытія Цезаря часть племени, съ 
Цингеторигомъ во главѣ, подчинилась ему; другая, подъ пред¬ 
водительствомъ Индуціомара, удалилась въ Арденскій лѣсъ и 
тамъ готовилась къ борьбѣ. Но и среди этой партіи нашлись 
многіе, которые предпочли сдаться на милость Цезаря; на¬ 
конецъ, и Иядуціомаръ, боясь остаться безъ войска, вступилъ 
въ переговоры съ проконсуломъ. Не желая медлить въ Галліи, 
Цезарь, хотя и видѣлъ истинную подкладку такой уступчи¬ 
вости Индуціомара, ограничился требованіемъ выдачи залож¬ 
никовъ. Главенство въ племени было офиціально признано за 
Цингеторигомъ. Немедленно послѣ этого Цезарь поспѣшилъ 
къ мѣсту переправы. 

14. Туда же, по его приказанію, собралась и знать боль-14 Думно- 

шинства галльскихъ государствъ—залогъ спокойствія Галліи *>игъ- 
на время отсутствія проконсула. Большинство этихъ галловъ, 
за исключеніемъ самыхъ вѣрныхъ друзей Цезаря, должно 
было переправиться вмѣстѣ съ римлянами. 

Однимъ изъ наиболѣе подозрительныхъ для Цезаря лицъ 
былъ знакомый уже намъ эдуй Думноригъ. Его поведеніе во 
время гельветскаго нашествія, его страсть къ госнодствованію 
и вмѣстѣ съ тѣмъ большое вліяніе его на галловъ, наконецъ 
его талантливость, заставляли Цезаря недовѣрчиво относиться 
къ этому человѣку и даже бояться его. 
Между тѣмъ именно онъ-то и отказывался подъ самыми 

разнообразными предлогами сопровождать Цезаря; видя, что 
Цезарь твердо стоитъ на своемъ, онъ прибѣгнулъ къ интри¬ 
гамъ и сталъ сѣять смуту среди остальныхъ вождей, увѣряя, 
что Цезарь для того только и беретъ ихъ съ собою, чтобы 
умертвить вдали отъ отечества. Когда наступило время отплытія 
(средина іюля), задержаннаго 25-дневнымъ противнымъ вѣтромъ, 
Думноригъ, воспользовавшись суматохой отъѣзда, направился 
вмѣстѣ съ конницей эдуевъ домой. Цезарь отдалъ приказаніе 
вернуть его живымъ или мертвымъ. Послѣ отчаяннаго сопро¬ 
тивленія Думноригъ былъ убитъ; напрасно выставлялъ онъ на 
видъ, что онъ свободный гражданинъ свободнаго государства.' 

15. Теперь Цезарь могъ безпрепятственно двинуться въ 15 Перепра- 
путь. Вечеромъ огромный флотъ вышелъ изъ гавани, а на Ва* 
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утро римляне были уже у береговъ Британніи; теченіемъ 
корабли отнесло довольно далеко отъ берега въ открытое море. 
Воспользовавшись обратнымъ теченіемъ, Цезарь высадился въ 
томъ же мѣстѣ, что и въ прошломъ году, т. е. сѣвернѣе 
Дувра около БеаГя. На этотъ разъ британцы, испуганные 
величиной флота, не препятствовали высадкѣ римлянъ. 

Выстроивъ лагерь у берега моря и оставивъ въ немъ для 
прикрытія судовъ 10 когортъ и 300 всадниковъ, Цезарь со 
своими пятью легіонами (оставленныя 10 когортъ [легіонъ] 
взяты были вѣроятно изъ разныхъ легіоновъ) и 1700 галль¬ 
скихъ всадниковъ двинулся по тому направленію, гдѣ, какъ 
ему сообщали, находились враги. 

Гибель 16 16. Первое столкновеніе было благопріятно для римлянъ; 
судовъ. н0^ ттъ только на другой день Цезарь собирался двинуться 

дальше внутрь страны, какъ явились вѣстники изъ лагеря и 
сообщили, что сильная буря привела флотъ почти въ полную 
негодность. И дѣйствительно, 40 кораблей были совершенно 
разбиты, а остальные потерпѣли болѣе или менѣе значительныя 
поврежденія. 

Прежде чѣмъ двигаться дальше, надо было обезпечить 
себѣ возможность отступленія; поэтому Цезарь, оставивъ на 
время британцевъ въ повоѣ, занялся починкой судовъ и воз¬ 
обновилъ походъ только тогда, когда вытащилъ всѣ корабли 
на берегъ и такимъ образомъ обезопасилъ себя отъ возмож¬ 
ности повторенія несчастія. На все это потребовалось 10 дней. 

Военныя 17 17. За это время британцы, сознавши необходимость 
дѣйствія. едИнешя для отвращенія общей опасности, успѣли собрать 

большое войско и поручили начальство надъ нимъ Кассивел- 
лауну. Сначала римляне, не привыкшіе къ боевымъ пріемамъ 
британцевъ, къ ихъ военнымъ колесницамъ, терпѣли неудачи: 
конница не могла устоять противъ пѣшихъ враговъ, соско¬ 
чившихъ съ колесницъ, пѣхота же была слишкомъ тяжела- 
чтобы съ успѣхомъ преслѣдовать колесничнпковъ. Но уже на 
слѣдующій день три легіона, отправленные на фуражировку, 
подвергшись нападенію британцевъ, дали имъ сильный отпоръ, 
и конница, поддерживаемая легіонами, долго преслѣдовала 
колесницы, не давая британцамъ соскочить на землю. Кас- 
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спвеллаупъ, видя безполезность и невозможность сраженій съ 
дисциплинированнымъ войскомъ римлянъ, рѣшилъ вести парти¬ 
занскую войну, т. е. опустошать все на пути римскаго войска 
я нападать только на отошедшихъ далеко отъ войска фура¬ 

жировъ. 
18. Чтобы закончить однимъ ударомъ затягивавшуюся 

войну, Цезарь рѣшилъ двинуться въ собственные предѣлы 
Касеивеллауна, въ земли за Темзой. Переходъ совершился у 
нынѣшняго НеиЪигу, недалеко отъ впаденія въ Темзу рѣки 
\Уеу. Переправившись черезъ рѣку, Цезарь шелъ, опустошая 
все на своемъ пути. Бъ это время среди британцевъ про¬ 
изошелъ расколъ: тринобанты, издавна враждовавшіе съ Кас- 
сивеллауномъ, подчинились Цезарю и просили его покрови¬ 
тельства. Цезарь, согласно ихъ желанію, отослалъ нмъ нахо¬ 
дившагося въ его свитѣ Мандуорацш, сына бывшаго царя 
тринобантовъ, убитаго Кассивеллауномъ, и обѣщалъ ему свое 
покровительство. Къ тринобантамъ присоединялось нѣсколько 
другихъ племенъ. 

Положеніе Цезаря благодаря этому подчиненію нѣсколько 
улучшилось: подчинившіеся народы вѣроятно доставили ему 
провіантъ, начинавшій уже истощаться у римлянъ; но все 
же ему хотѣлось поскорѣе окончить безполезный походъ, при¬ 
носившій римлянамъ много урону и мало добычи. Предлогомъ 
къ окончанію наступленія послужилъ захватъ укрѣпленнаго 
мѣста (оррійиш), куда Кассивеллаунъ согналъ много скота. 

Въ послѣдній разъ рѣшилъ Кассивеллаунъ попытать счастье; 
онъ хотѣлъ попробовать, нельзя ли отрѣзать римлянъ отъ 
моря, захвативши ихъ лагерь и корабли. Самъ онъ находился 
слишкомъ далеко и не хотѣлъ своимъ движеніемъ къ морю 
возбудить подозрѣніе въ Цезарѣ; поэтому онъ поручилъ напа¬ 
деніе на лагерь четыремъ князьямъ Кантія; но и это напа¬ 
деніе было безуспѣшно. Тогда и Кассивеллаунъ завелъ черезъ 
Коммія, бывшаго уже раньше въ Британніи, переговоры съ 
Цезаремъ о сдачѣ. Цезарь былъ очень радъ такому предло¬ 
женію, дававшему ему возможность съ честью возвратиться 
въ Галлію; ограничившись взятіемъ заложниковъ и наложе¬ 
ніемъ ежегодной дани, которая, насколько намъ извѣстно, ни 

18 Ковелъ 
похода и воя- 
вращеніе. 
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